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Esta publicação especial foi cuidadosamente planejada e elaborada pela As-

sociação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANP-

Trilhos) com o objetivo central de estimular o debate nacional mais aprofundado, 

abrangente e qualificado sobre como uma maior atenção ao transporte metroferro-

viário de passageiros pode contribuir significativamente para melhorar a qualidade 

de vida dos brasileiros.

Nesse sentido, a ANPTrilhos apresenta uma seleção de artigos assinados por 

28 formadores de opinião, influenciadores e especialistas em vários segmentos do 

conhecimento. Cada qual contribui com uma ótica específica relacionada ao trans-

porte sobre trilhos e seus benefícios aos cidadãos. Os autores avaliam aspectos eco-

nômicos, sociais, ambientais, de segurança, de eficiência energética, de tempo de 

deslocamento, de impacto urbano etc.

Este rico conjunto de opiniões, análises, pontos de vista e sugestões constitui 

o embrião do que pode vir a se tornar o pensamento nacional sobre a questão do 

transporte sobre trilhos, seus efeitos sobre a mobilidade urbana e também o impac-

to positivo na qualidade de vida nas cidades e regiões metropolitanas. Isso porque, 

certamente, com base neste trabalho, mais contribuições serão geradas para ali-

mentar ainda mais o profícuo debate que estas questões ensejam.

Para que este cenário se torne realidade, a ANPTrilhos garante acesso livre e 

gratuito aos cidadãos a este conjunto de artigos em seu site – www.anptrilhos.org.br 

– e também dissemina seu conteúdo para públicos segmentados, de alta importância, 

de modo a consolidar o transporte de passageiros sobre trilhos na agenda nacional.

É dessa forma democrática, transparente, aberta e propositiva que o Brasil 

ganhará condições plenas de desenhar e construir o futuro desses aglomerados ur-

UM CONVITE AO 
DEBATE NACIONAL 
PARA MELHORAR A 
QUALIDADE DE VIDA 
DOS BRASILEIROS
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banos sob o conceito de cidades inteligentes: criativas, sustentáveis, tecnológicas e 

com características que impactem direta e indiretamente a promoção de benefícios 

aos cidadãos, empresas, instituições e ao País. É assim, inclusive, que o transporte 

eficiente e eficaz será, ao longo dos anos, um benefício equitativamente distribuído 

entre a maioria dos cidadãos brasileiros.

Os operadores do transporte sobre trilhos, reunidos em sua Associação, espe-

ram, com este gesto, contribuir para mudar positivamente o cenário da mobilidade 

urbana no presente e no futuro – desde que haja participação e adesão popular às 

propostas a serem debatidas e, posteriormente, transformadas em projetos concre-

tos para o bem comum dos brasileiros.

Defender a bandeira por um transporte sobre trilhos mais pujante é atrair 

para o cotidiano muitos impactos positivos. Afinal, ele é o verdadeiro modal de alta 

capacidade de transporte; é movido majoritariamente com energia limpa; oferece 

previsibilidade de horário de partida e chegada; minimiza o problema de congestio-

namentos para os cidadãos; contribui para a valorização imobiliária, o desenvolvi-

mento econômico e a competitividade das empresas, entre outros pontos.

Outra excepcional vantagem do transporte sobre trilhos é que ele se torna de-

cisivo para que os cidadãos possam usufruir seus outros principais direitos consti-

tucionais com menos impactos e a custos mais justos para o conjunto da sociedade. 

Exemplos disso são: o acesso aos serviços de saúde, à Justiça, aos demais serviços 

públicos, bem como a outras atividades importantes, como o acesso aos locais de 

trabalho, de negócio e até mesmo de lazer. 

A conscientização desses benefícios diretos e indiretos que o transporte so-

bre trilhos proporciona é algo presente e manifesto entre os milhões de usuários 

diários desses sistemas de locomoção. Os governantes e gestores públicos, pelas 

funções a eles atribuídas pelo voto e pela legislação, têm à frente, portanto, desafios 

e oportunidades para equilibrar a oferta de uma real e efetiva mobilidade urbana a 

muito mais cidadãos.

As perspectivas de alto grau de melhoria da qualidade de vida, em especial nas 

médias e grandes cidades e nas regiões metropolitanas, a partir de um maior inves-

timento em manutenção e expansão da malha metroferroviária de passageiros, é o 

grande trunfo, a verdadeira justificativa geral para propagar esta proposta entre os ci-

dadãos e autoridades, estimular o debate nacional e defendê-la como integrante obri-

gatória das principais políticas públicas dos governos federal, estaduais e municipais.

A ANPTrilhos e seus operadores associados acreditam que o Brasil saberá de-

bater e construir novos caminhos que o conduzam rapidamente a uma situação mais 

equânime e socialmente justa aos seus cidadãos e esperam que, com esta publicação e 

outras ações semelhantes, possam contribuir para tornar esta ambição em realidade.

Boa leitura!

ANPTrilhos
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Em 1867, ano que marca o início da operação da ferrovia Santos-Jundiaí, a 

cidade de São Paulo contava com algumas dezenas de milhares de habitan-

tes. Um censo feito em 1872 mostrava a cidade com pouco mais de 30.000 habitan-

tes. Em 1890, esse número subiria para 65.000 habitantes.

No período entre a inauguração da Santos-Jundiaí e o ano de 1900, intervalo 

de quase 30 anos, é que a capital vê sua população ser multiplicada oito vezes, atin-

gindo a marca de 240 mil habitantes.

Não é coincidência, antes um dos reais fatores do crescimento era a existência 

de ferrovias que perfaziam a ligação da capital com o interior do estado, onde se 

produzia o café, e com o porto de Santos, para a exportação. Com isso, São Paulo se 

tornava o mais dinâmico centro comercial e financeiro do País.

No entorno das ferrovias, nasciam e cresciam cidades.

A Light, empresa canadense fundada em 1899 sob o nome de The São Paulo 

Railway Light & Power Co. Ltd., nascia com uma carta patente de incorporação 

concedida pela rainha Victoria. No ano seguinte, assinava contrato com a cidade 

de São Paulo de vários serviços, com destaque para transporte público e ener- 

gia elétrica.

O contrato continha itens previstos nos termos da carta-patente expedida 

pela rainha para a operação da empresa canadense, que delineava os objetivos am-

biciosos da companhia, que viriam a ser executados na cidade de São Paulo: “es-

tabelecer, construir, completar, manter e fazer funcionar obras para a produção, 

A IMPORTÂNCIA 
DOS TRILHOS 
PARA A MOBILIDADE

Ailton Brasiliense Pires
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utilização e venda e produzir eletricidade gerada por vapor e força motora elétri-

ca, a vapor, a gás, pneumática, mecânica e hidráulica ou outra força qualquer para 

quaisquer fins”. 

A carta-patente da Light mencionava poderes para estabelecer “linhas e es-

tradas de ferro” e “também linhas telegráficas, telefônicas e quaisquer outras a elas 

ligadas”, bem como “adquirir por compra, arrendamento ou por outra forma e nos 

termos e condições que foram ajustados quaisquer bens móveis ou imóveis, terras 

e direitos inerentes, inclusive referentes a energia hidráulica, lagos, açudes, rios e 

correntes de água”.

Graças a dois parâmetros essenciais – transportes e energia elétrica –, a Light 

ganhou condições de ordenar o crescimento da cidade de São Paulo, que saltaria 

de 240 mil moradores, em 1900, para cerca de 1,4 milhão em 1940, mais de cinco 

vezes maior.

Dentre várias situações interessantes ocorridas nessa época, vale destacar al-

gumas: em 1917, a cidade de São Paulo já tinha 220km de trilhos; ao longo desses 

trilhos, entre 1909 e 1930, centenas de fábricas se instalaram, mesmo período em 

que a tarifa do transporte realizado por bondes elétricos ficou congelada. 

O papel dos trilhos como ordenadores do crescimento da malha urbana foi 

uma característica marcante na cidade de São Paulo, assim como na de outras gran-

des cidades brasileiras onde a Light atuou. Até 1947, a empresa canadense traba-

lhou fortemente com serviços de transportes, lidando com o setor de energia elé-

trica até meados da década de 1970. Os trilhos balizaram o uso e a ocupação do solo 

nas cinco primeiras décadas do século 20, otimizando ao mesmo tempo os lucros 

da companhia canadense.

Em 1950, a população do Brasil era de 54 milhões de habitantes, dos quais 

apenas 18 milhões residiam em centros urbanos. Ou seja, dois em cada três brasi-

leiros viviam na zona rural. São Paulo, cuja expansão urbana foi marcante, entrava 

na década de 1960 com 60% do PIB nacional.

Neste ano de 1950, a cidade de São Paulo contava com 70 mil automóveis, 600 

quilômetros de trilhos da Light e uma população próxima a 2,2 milhões de habitantes.

A conclusão é evidente: de 1900 até 1950, a cidade de São Paulo se desen-

volveu em função dos interesses da Light. A empresa canadense foi a principal 

criadora de bairros na zona oeste da capital, como City Lapa, Pinheiros e Alto de 

Pinheiros, Butantã, Pacaembu, entre outros.

Data, porém, já do final dos anos 1930 e início da década 1940 a concorrência 

dos ônibus ao sistema de trilhos urbanos. As empresas de ônibus passam a utilizar 

a mesma lógica de ocupação do uso do solo usada desde o início do século 20 pela 

companhia Light: adquiriam terras em locais distantes do centro da capital, faziam 

loteamentos e implantavam linhas de ônibus.

ANPTrilhos
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Vários bairros de muitas cidades brasileiras foram plantados em cima dessa 

lógica, primeiro a partir dos trilhos, e depois pelos empresários de ônibus que, em 

sociedade com empresários de terras urbanas, passaram a redesenhar as cidades.

O significado disso pode-se perceber pelas raras cidades do País que nasce-

ram à luz do planejamento urbano. Mesmo nas poucas cidades planejadas, nota-se 

um erro brutal em termos de dimensão. Um exemplo é Belo Horizonte, cidade do 

século 20, planejada para ter 100 mil habitantes quando da mudança da capital de 

Ouro Preto. Há outros casos, como Goiânia, Londrina, Brasília, e mais recentemen-

te Palmas, capital do Tocantins.

O que cabe ressaltar, no entanto, é a mudança da forma como as cidades bra-

sileiras passaram a se desenvolver quando os ônibus passaram a concorrer com o 

sistema de bondes. Com os ônibus, surgiu uma relação direta e determinante entre 

os empresários de transporte sobre pneus com os donos da terra.

Anteriormente, desde o surgimento da Light em São Paulo, essa relação era 

determinada pelo fornecedor da mobilidade (os bondes), que também fornecia a 

energia elétrica, em negociação direta ou associação com os empresários da terra.

Essa foi uma lógica mundial. E começou a ser quebrada a partir da década de 

1920 nos Estados Unidos por interesses dos empresários da construção civil e das 

fabricantes de automóveis, principalmente com vistas a expandir as cidades, geran-

do, como consequência, a necessidade do transporte individual. A compra de um 

terreno vinha acoplada a um financiamento de carro, a juros de 1% ao ano. Essa, no 

entanto, não foi a lógica do Brasil.

A Light tinha como um dos referenciais da lógica de atuação na cidade a im-

plantação de energia elétrica a baixos custos, o que não seria possível em uma ci-

dade expandida. Em uma cidade concentrada, a expansão do sistema de energia 

elétrica e de transportes se daria com baixos custos, maximizando os lucros como 

consequência. No caso do transporte público, quanto mais concentrado o serviço, 

maior é o Índice de Passageiros por Kilômetro (IPK).

Essa forma de atuar na cidade fica comprovada quando verificamos que, na 

década de 1950, eram raras as linhas de bonde com IPK abaixo de 10; hoje são raras 

as linhas de ônibus que operam com IPK acima de 2. 

A cidade, que até os anos 1960 era densa, com uma população de 3,7 milhões 

de habitantes, pela lógica de ordenamento e ocupação do solo, determinada pela 

expansão dos trilhos, viu-se espalhada rapidamente após a introdução de uma nova 

lógica, concorrente, determinada pela relação direta e determinante entre os em-

presários de transporte por ônibus com os donos da terra.

Para se ter uma ideia dos efeitos dessa nova situação que passou a prevalecer 

na capital, a mancha urbana, que em 1950 era de aproximadamente 200km², saltou 

hoje para 1,5 milhão de km², oito vezes maior, com uma população de mais de 12 
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milhões de habitantes. As distâncias se tornaram maiores, os empregos ficaram 

concentrados nas regiões centrais, e a falta de prioridade dos ônibus na circulação 

das vias da cidade diminuiu sua eficácia a níveis perversos. 

A lentidão das linhas é uma característica marcante do sistema de ônibus não 

só em São Paulo, mas também em qualquer grande cidade do País. Em 1990, a velo-

cidade de vários corredores de ônibus da capital estava abaixo de 10km/h. A soma 

de grandes distâncias com velocidades baixas produz o que já sabemos e assistimos 

há décadas: um serviço ineficiente e caro.

A lógica da implantação do Metrô de São Paulo tinha princípios “semelhantes” 

àqueles da Light na primeira metade do século 20. No momento em que se propõe 

uma rede básica de transporte, automaticamente está-se propondo aos construto-

res imobiliários o adensamento desse entorno.

Em agosto de 1966, foi formado em São Paulo o Grupo Executivo do Metropo-

litano (GEM), com a finalidade de organizar uma concorrência internacional para 

elaboração de estudos de implantação do Metrô. Em abril de 1968, nascia a Compa-

nhia do Metropolitano de São Paulo, criada pela Prefeitura da capital, com a missão 

de implantar uma rede proposta pelo consórcio HMD (formado pelas empresas 

alemãs Hochtief e DeConsult e pela brasileira Montreal), que vencera em 1967 a 

concorrência lançada pelo GEM.

A proposta continha a concepção de uma rede básica em torno de 70 quilô-

metros para a capital, rede que foi sendo alterada ao longo do tempo em função do 

crescimento da capital.

Infelizmente a lógica da Light não se deu com a implantação do metrô, não ao 

menos na velocidade necessária. Em São Paulo, o adensamento urbano no entorno 

das linhas de transporte demorou muito para ter início, uma vez que o interesse 

do investidor privado era levar o passageiro a morar longe, tornando-o mais e mais 

dependente do transporte por ônibus.

A lógica brasileira de crescimento das cidades, é bom repetir, foi diferente 

da lógica de outras cidades mundiais. Crescemos a taxas absurdas, coisa que não 

vimos em nenhum país europeu.

Em 1900, o Brasil tinha cerca de 17 milhões de habitantes, número que tripli-

cou em 50 anos, indo para cerca de 52 milhões de habitantes em 1950. Em 2010, 

esse número passou dos 190 milhões, sempre com a lógica de criar regiões para 

favorecer a economia voltada para a construção de cidades, levando o transporte e 

outros serviços públicos a reboque. 

Ou seja, em 110 anos, a população brasileira cresceu mais de dez vezes. Nenhum 

país europeu cresceu tanto assim. Enquanto aqui a lógica da expansão urbana seguiu 

interesses imobiliários em aliança com a indústria automotiva, lá a lógica de expansão 

das cidades continuou a mesma, orientada pelos sistemas de trilhos urbanos.

ANPTrilhos
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Vários programas habitacionais lançados nas últimas décadas no Brasil não 

tiveram a preocupação de adensar as cidades, nem de baixar custos, menos ainda 

de garantir itens essenciais de conforto para a população, como o tempo de viagem 

entre a casa e o emprego, encarecendo no fim todos os serviços básicos.

Parece claro, portanto, que se tivéssemos mantido a expansão urbana da capital 

baseada nos sistemas de trilhos, muito provavelmente não teríamos hoje a tarifa de 

ônibus a um custo real de R$ 6,80. O valor talvez chegasse, quando muito, à metade 

disso. Como consequência, a cidade não gastaria R$ 3 bilhões em subsídios, valor 

previsto para 2018; talvez, quando muito, algumas centenas de milhões. Em 2016, 

o subsídio foi de R$ 1,7 bilhão; há cerca de 20 anos não chegava a R$ 300 milhões.

A conclusão é que a quebra da lógica de ordenamento e uso do solo na capital 

foi fatal para o transporte coletivo. A outra má notícia é que é algo que não tem 

mais conserto, sendo possível apenas a adoção de medidas para mitigar os trágicos 

efeitos para a cidade e sua população. 

Em muitas cidades brasileiras, o usuário assume sozinho o custo do transpor-

te coletivo. Em São Paulo, isso seria socialmente muito injusto. Em contraposição, 

é inegável que R$ 3 bilhões fazem uma falta enorme para uma cidade repleta de ca-

rências nas áreas de saúde, educação e saneamento, por exemplo. Se houvesse me-

tade desse dinheiro anualmente à disposição para investimentos em infraestrutura 

de transportes, teria sido possível nas últimas duas décadas implantar 240km de 

metrô, elevar a CPTM aos padrões do sistema de metrô que conhecemos, implantar 

corredores de ônibus de média capacidade, o que permitiria reduzir as velocidades 

de deslocamento na cidade. Para se ter uma ideia, em 1950 o tempo médio de des-

locamento em São Paulo era de 10 minutos; hoje, é de 70 minutos.

Uma cidade que em apenas 40 anos quase dobrou sua população – de 1970 até 

2010, saltou de 5,9 milhões de habitantes para 11,2 milhões – é sinônimo de uma 

cidade ingovernável.

A ingovernabilidade pode ser vista com clareza no uso do automóvel como 

meio de transporte individual. Em 2002, a frota de veículos no País era de 34 mi-

lhões. Em 2016, esse número já chegava a 90 milhões. Dá para estimar que pelo 

menos 90% das viagens dessa frota acontecem dentro das cidades. 

Essa lógica de ordenação do uso do solo, que surgiu em contraposição à lógi-

ca dos trilhos, desqualificou as cidades brasileiras. Sequer foram tomadas medidas 

compensatórias para dar prioridade ao transporte público. 

O resultado, mais que desafiador, é um retrato de nossa tragédia urbana. 
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Trabalho, lazer, estudo e compromissos: muitas dessas atividades requerem 

o ir e também o voltar. Em uma cidade pequena, com pouco trânsito, é pos-

sível ter precisão do tempo gasto nos deslocamentos para as ações diárias. Já a reali-

dade dos grandes centros não é tão precisa assim. Pelo contrário: a grande incógnita 

é o tempo gasto com a mobilidade.

O tempo dispendido para ir e vir está sempre presente no início ou no fim das 

conversas entre as pessoas. É muito comum, infelizmente, ouvir um “desculpa pelo 

atraso”, ou ainda um “podemos marcar para outra hora”. Não são apenas justificati-

vas ou desculpas, é a realidade dos nossos dias. O tempo gasto com deslocamento é 

um grande consumidor da agenda da população.

A mobilidade é algo democrático. Na verdade, ela é tão democrática que faz 

parte da vida de todos, independentemente das suas condições financeiras ou inte-

lectuais. Vale para crianças, jovens, adultos e idosos. A vida de todos está influen-

ciada por ela e pelos reflexos que pode causar – direta ou indiretamente.

A competitividade profissional é cada vez mais presente; para que um profis-

sional possa se destacar, o desempenho diário é considerado. No entanto, o desen-

volvimento e os resultados de um trabalho vão muito além das paredes da empresa, 

dos cursos de aprimoramento, dos talentos ou habilidades. Há algo presente e que 

influencia a vida de todos: a mobilidade. 

TEMPO PARA 
MELHOR MOVER 
E VIVER

Ana Lúcia Lopes
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*Fonte: Publicação CNT – Transporte Metroferroviário de Passageiros, volume 2.

Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) * mostram que 

os veículos particulares utilizados para o transporte individual são altamente po-

luentes em comparação com o transporte público coletivo. Vamos aos números: as 

emissões de dióxido de carbono (CO2) por quilômetro por passageiro correspon-

dem a cerca de 126,8g para automóveis e a 71,1g para motocicletas. O ônibus emite, 

em média, 16g. Já o metrô emite aproximadamente 3,5 g de CO2 por quilômetro 

por passageiro, ou seja, um valor 36 vezes menor em relação ao nível de emissão 

de um automóvel. 

Já se sabe o quanto a emissão de poluentes é prejudicial ao ser humano. Isso 

é fato. Assim como também é fato que, quando se fala de transporte, também esta-

mos falando da saúde da população, já que a redução das emissões de poluentes é 

um tema essencial em termos de saúde pública. Os dados mostrados deixam claro 

que o investimento em transporte coletivo tem impacto não só no ritmo do trânsi-

to, mas também na questão ambiental e na saúde. 

Segundo o Banco Mundial*, cerca de 5,5 milhões de mortes prematuras ocor-

ridas em 2013 podem ser atribuídas à poluição atmosférica, sendo que 50% dessas 

mortes estão associadas ao poluente atmosférico emitido em maiores quantidades 

por veículos movidos a diesel e que afeta principalmente o sistema respiratório. Es-

tamos falando de aproximadamente 2,9 milhões de mortes. Um número assustador! 

Estima-se que esses óbitos tenham custado, no mesmo período, US$ 225 bilhões à 

economia mundial, referindo-se apenas a perdas de rendimento de trabalho, mas 

na verdade não se pode mensurar o valor de uma vida. Falando do nosso país, em 

2013, foram contabilizadas 62.246 mortes pelos mesmo motivos. Triste realidade!

Há também as consequências no nível de estresse das pessoas. Não se pode 

esperar que um profissional que leva uma hora, duas ou mais para chegar a seu tra-

balho tenha uma jornada tranquila. Já chega cansado para trabalhar e ao final do dia 

tem o “peso” de saber que o retorno poderá ser tão árduo quanto o que passou para 

conseguir chegar, ou até mais. As relações humanas ficam agitadas, esgotadas, es-

tressantes. Aos problemas que a economia do País já enfrenta, há que somar o fato 

de o direito de ir e vir ser consumido por um deslocamento muitas vezes penoso. 

O que fazer? Há solução? É possível amenizar esse quadro? Sim, com plane-

jamento, viabilidade, demanda e vontade política, é possível encontrar melhores 

soluções. Deve-se promover o desenvolvimento do sistema de transporte público 

coletivo. Investir no transporte de maneira inteligente significa muito mais do que 

investir em mobilidade: é também considerar a saúde da população. Investimentos 

no transporte coletivo com planejamento e estudo proporcionam uma redução de 

gastos significativa para o setor de saúde pública e possibilitam o avanço da eco-
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nomia, uma vez que garantem mais tempo disponível para todos. Tempo esse que 

pode ser investido em capacitações, lazer ou atividades com a família e que gera 

melhor desempenho no trabalho, pois o ir e vir pode ser menos desgastante. Um 

direito podendo ser exercido com mais qualidade. 

Sim, é claro que outros pontos devem ser considerados quando o tema mobili-

dade urbana é abordado, como a dependência do orçamento público para sua cons-

trução e operação e as fontes alternativas de receitas e concessões. Não defendo a 

ideia de que devemos ter trilhos por todos os lados, mas sim trilhos onde estes são 

necessários, onde há demanda, como opção estratégica para mitigar as emissões de 

poluentes e consequentemente trazer melhor qualidade de vida para a população.

Deixo aqui a minha visão de que quando se prioriza a expansão da malha fer-

roviária de um país de maneira planejada, inteligente e de acordo com a demanda, 

todos ganham, usuários do sistema ou não. 

A maneira como as pessoas se deslocam e o tempo gasto nos trajetos refletem 

na competitividade econômica e na qualidade da saúde do país.

O discurso não é simplesmente sobre o direito de ir e vir, mas sobre “como 

e quanto tempo gastar para ir e vir”. Não se trata da defesa de um único modal de 

transporte, mas da integração entre eles perante a realidade de cada local e sua de-

manda. Esse ir e vir é cada vez mais um obstáculo, e isso pede urgentemente nossa 

atenção. É preciso que as pessoas tenham um melhor tempo para se locomover e, 

assim, tenham tempo para viver melhor. 

ANPTrilhos

[ 25 ]





ANDRÉ CLARK,

iniciou sua carreira na indústria de Papel & Celulose em 

1995. Possui 17 anos de experiência nas áreas de Ener-

gia, Petróleo & Gás, Manufatura, Logística e Infraestru-

tura. Foi CEO da Acciona para o Brasil, Bolívia, Uruguai e 

Paraguai. Atualmente, é presidente e CEO da Siemens 

no Brasil, desde 1º de novembro. É bacharel em Enge-

nharia Química pela Universidade de São Paulo (USP) e 

possui MBA em Finanças e Gestão de Operações pela 

New York University Stern School of Business.

ANPTrilhos

[ 27 ]



O Brasil de hoje é um país de população essencialmente urbana, em que 

83% das pessoas vivem em cidades. Atualmente, cerca de 66% da população 

economicamente ativa do Brasil dependem de transportes públicos e 22% desses 

usuários passam mais de duas horas por dia no trânsito. Não é preciso avançar 

muito nos cálculos para perceber o óbvio: desafogar o tráfego nas grandes cidades 

é necessário para agregar melhoria na qualidade de vida das pessoas e também para 

aumentar a produtividade, pois essas duas horas literalmente perdidas do trabalha-

dor refletem na economia do País. 

A título de comparação: toda a rede de transporte urbano sobre trilhos para 

passageiros, no Brasil, equivale ao metrô disponível apenas na cidade de Nova York, 

a maior rede do mundo, com 24 linhas e mais de 460 estações. Em Paris, são 16 

linhas, distribuídas em 214km. Pequim, na China, é servida por 17 linhas de metrô, 

em 465km. Os números evidenciam o descompasso do Brasil em relação a outros 

países, inclusive um de economia emergente, como é o caso da China. 

Se é possível enxergar perspectivas para o desenvolvimento do Brasil pelo 

transporte urbano, também se tornam claras as possibilidades de incremento à in-

fraestrutura brasileira se se voltar o olhar para o transporte de cargas. Nas últimas 

cinco décadas, o País tem focado seus investimentos prioritariamente no transpor-

A IMPORTÂNCIA 
DOS TRILHOS PARA 
A MOBILIDADE 
URBANA BRASILEIRA

André Clark
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te rodoviário. Aqui, cerca de 25% dos produtos são transportados sobre trilhos. Nos 

Estados Unidos, esse percentual chega a 43%, no Canadá, a 46%, e, na Rússia, a 81%. 

É certo que, nas duas últimas décadas, o Brasil aumentou a participação das 

ferrovias no deslocamento de suas mercadorias. Em 2017, foram 538 milhões de to-

neladas transportadas sobre trilhos, número quase 7% superior ao de 2016 e quase 

o dobro do que se praticava no final da década de 1990. E exatamente nesse ponto 

é importante chamar a atenção para a conexão entre os dois temas, já que o trans-

porte de cargas, por caminhões, impacta no transporte urbano. Quem circula pelas 

grandes cidades sabe que um significativo contingente desses veículos acaba por 

ocupar estradas, vias expressas, avenidas e ruas, ampliando o cenário de trânsito 

que dificulta a circulação urbana. 

Se esse contexto já se mostra altamente desafiador no presente, a tendência 

é o agravamento da situação. O relatório “Perspectivas da Urbanização Mundial”, 

produzido em 2014 pela Organização das Nações Unidas, projeta que 2,5 bilhões 

de pessoas estarão vivendo em cidades em 2050, o equivalente a 66% da população 

mundial. Ou seja, caso não sejam adotadas medidas estruturantes para o transporte 

urbano no presente, o caos urbano tende a piorar nas próximas três décadas. 

É mandatório, portanto, que o transporte de pessoas seja planejado, concebi-

do e executado como parte de uma infraestrutura de mobilidade ampla, inclusive 

porque o transporte sobre trilhos traz outro benefício embutido, de caráter am-

biental. Um sistema metroferroviário ocupa vinte vezes menos espaço físico do 

que outras opções de mobilidade, além de favorecer a redução de emissão de gases 

poluentes, principalmente se o Brasil considerar a possibilidade de eletrificar sua 

malha ferroviária voltada para o transporte de mercadorias. 

Um estudo realizado pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvol-

vimento Sustentável (CEBDS), em 2016, mostra que a implementação da malha 

ferroviária eletrificada no Brasil oferece a possibilidade de redução de emissões de 

CO2 na atmosfera, além de favorecer um sistema nacional de logística mais com-

petitivo e eficiente. E quando se fala em eletrificar ferrovias, o benefício vai além. 

Muito além, na verdade, pois no mesmo trilho eletrificado em que se deslocam as 

composições de carga também podem trafegar cabos de fibra ótica, internet e a 

própria energia elétrica, abastecendo regiões remotas e inserindo-se no sistema 

interligado nacional. 

Tornar real um transporte urbano sobre trilhos de alta qualidade é uma tarefa 

não só necessária como totalmente factível. Ao lado de obras de infraestrutura, 

necessárias para viabilizar novos projetos, um elemento tem assumido importância 

capital nesse processo: a incorporação de fundamentos tecnológicos que ampliam 

a eficiência dos trens e do metrô, aumentando a disponibilidade e a agilidade dos 

transportes, além de aperfeiçoar a experiência dos passageiros. Conceitos como In-
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ternet das Coisas e Big Data já estão contribuindo para tornar o dia a dia do usuário 

brasileiro de transportes públicos mais produtivo. 

Um exemplo é dado pela Linha 4-Amarela, do Metrô de São Paulo, fruto de 

uma Parceria Público-Privada e a primeira do Brasil a utilizar o sistema driverless 

(sem condutor), operando de forma totalmente automática. Quem já teve a opor-

tunidade de viajar por ela sabe do que estou falando, especialmente se o passageiro 

tem a oportunidade de fazer o deslocamento em uma das extremidades do trem. 

Ali, por meio de amplos visores de vidro, é possível observar o movimento por en-

tre os túneis, a chegada às estações e os momentos em que a composição passa por 

outros trens, no sentido contrário, tudo controlado automaticamente. 

Essa experiência cotidiana para muitos passageiros só se torna possível pela 

enorme quantidade de tecnologia embarcada no sistema driverless, desenvolvido 

pela Siemens, que possibilita supervisão permanente de velocidade, automatização 

de paradas e partidas, regulando os intervalos entre os trens, aumentando a previ-

sibilidade do sistema e, em última análise, melhorando a qualidade de vida de quem 

se utiliza do transporte coletivo. 

A evolução dos transportes urbanos, no entanto, trafega por uma estrada que se 

ramifica em vários caminhos. Afinal, não basta à autoridade pública e à iniciativa pri-

vada conceberem um sistema eficiente de forma isolada, pois a maioria das pessoas 

que se deslocam pelas cidades depende de uma combinação de modais para chegar 

aos seus destinos. A digitalização, portanto, precisa ser incorporada não apenas em 

cada sistema, isoladamente, mas de forma ampla, considerando a rede de transportes 

que engloba trens, metrô, veículos leves sobre trilhos, ônibus, carros etc.

Iniciativas com esse objetivo já são reais. Aplicativos desenvolvidos nos úl-

timos anos tornam o deslocamento mais ágil, mais rápido, mais barato ou uma 

combinação dessas variáveis, bastando para isso informar os pontos de partida e 

chegada. Procurando e comparando as opções de modais disponíveis, algoritmos 

mesclam trens, ônibus, carros e outras opções, com oferta de conveniência e pre-

visibilidade ao passageiro. Outras ferramentas desse tipo avançam ainda mais na 

prestação de serviço, o que indica não apenas os meios de transporte, mas também 

os horários em que o passageiro deve embarcar, a fim de garantir pontualidade e 

praticidade em seus deslocamentos. 

Os movimentos estratégicos das empresas atuantes nesse segmento reafir-

mam a importância do transporte sobre trilhos para os negócios e para a sociedade, 

hoje e no futuro. Ao enxergar com antecedência as necessidades da população e 

ajustar seu foco sobre soluções que atendem a essa demanda, a iniciativa privada 

contribui para que o cenário desafiador enfrentado hoje seja, aos poucos, uma lem-

brança do passado. 
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AEROPORTOS  
E TRILHOS:  
TUDO A VER!

Dario Rais Lopes

Terminal de transporte do modo aéreo, o aeroporto é também um equipa-

mento urbano de alto poder de indução, constituindo-se tanto como objeto da 

organização do espaço geográfico como fator de reorganização. Sua localização e fun-

cionalidade específica alteram todo seu entorno e as áreas contíguas a seus acessos.

E os acessos aos aeroportos são elementos determinantes do sucesso (ou não) 

desse equipamento urbano. Isso porque os fatores que influenciam a escolha do 

aeroporto podem ser subdivididos em duas categorias: a primeira associada à oferta 

de serviços, ou seja, tarifas aéreas, frequências e número de destinos atendidos; e a 

segunda, relativa à acessibilidade do aeroporto, ou seja, a qualidade do acesso.

Os modos de acesso podem ser privados (principalmente automóvel) ou pú-

blicos (sobre pneus ou sobre trilhos). A tipologia dos acessos sobre trilhos identi-

fica duas formas para esses de serviços de transporte: (1) ferroviário suburbano 

diretamente do centro da cidade para o aeroporto, sem necessidade de trocar de 

trem, podendo ser paradores ou expressos; e (2) sistemas de transporte rápido ou 

ferroviário leve (metrô, VLT ou LRT), que, diferentemente dos trens expressos, 

costumam fazer inúmeras paradas no caminho.

Na Europa e na Ásia os acessos sobre trilhos para aeroportos são mais comuns 

(TABELA 1), fazendo com que o uso desses modos pelos clientes do transporte aéreo 

seja mais intenso. Em Narita, Amsterdam, Oslo, Zurich, Copenhagen, a participa-

ção percentual dos modos de acesso sobre trilhos é superior a 30%. Já em Londres 

Stansted, Munich, Viena e Frankfurt é próxima aos 30%. Já nos aeroportos norte-
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americanos dificilmente essa participação chega aos 10% (recentemente apenas 

Reagan National e Atlanta registraram essa marca). No Brasil, é mínimo o acesso 

por trilhos nos aeroportos de Porto Alegre e de Santos Dumont (RJ), e o caso de 

São Paulo – Guarulhos é muito recente para que se possa computar.

Trem Metrô, VLT, LRT

África 2 0

América do Norte 7 18

América do Sul 0 3

Ásia 29 41

Europa 48 31

Oceania 2 0

Soma 88 93

Tabela 1: Aeroportos com acessos sobre trilhos

A tendência é o aumento desses números. Hoje há um impulso político para 

um sistema de transporte sustentável que vem impulsionando o uso do transporte 

público (e, consequentemente, dos serviços sobre trilhos) no acesso aos diversos 

equipamentos urbanos, como os aeroportos.

Por uma série de razões, os serviços sobre trilhos desempenham um papel 

fundamental no acesso sustentável aos aeroportos. Há um consenso de que esses 

modos (trem, metrô, VLT ou LRT) são uma parte importante e positiva da estra-

tégia para enfrentar os desafios do transporte urbano e metropolitano. As alter-

nativas sobre trilhos são os modos de transporte com a maior capacidade e maior 

velocidade possível. Operando em faixas segregadas e isoladas, contornam os fre-

quentes congestionamentos encontrados nas regiões metropolitanas, são mais efi-

cientes em termos de energia por passageiro, geram menos emissões e um nível de 

ruído mais baixo comparado com os modos sobre pneus.

E os serviços sobre trilhos para os aeroportos podem oferecer um alto nível 

de conforto ao viajante (ar-condicionado, tomadas de energia, telas de informações 

no trem) que pode ser superior até aos dos táxis. Pode-se argumentar que todos 

os pontos mencionados para o conforto também podem estar disponíveis em um 

ônibus, mas, quando se avaliam tempo e confiabilidade, os serviços sobre trilhos 

são preferidos – sua operação segregada permite que tempo, pontualidade e regu-

laridade da viagem sejam mais convenientes para os clientes.

A produção acadêmica corrobora e justifica essa tendência, como mostra um 

recente trabalho que analisou a eficiência das 82 cidades que possuem os 100 aero-

portos mais movimentados do mundo. O trabalho concluiu que os investimentos em 
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ligações ferroviárias aeroportuárias com serviços mais rápidos poderiam atuar como 

um instrumento-chave para consolidar vantagens competitivas, promover uma recu-

peração urbana aviation-oriented e, em especial, alavancar o desenvolvimento econô-

mico regional na região. Isso significa que o aeroporto e os serviços sobre trilhos, em 

uma abordagem de transit oriented development (TOD), promovem não só a melhoria 

das condições de mobilidade, mas também acentuam o potencial do aeroporto como 

elemento de referência ao desenvolvimento econômico da região onde se situa.

Uma pesquisa pelos sites especializados mostra a dimensão dessa tendência. 

Hoje existem 42 empreendimentos em acessos sobre trilhos para aeroportos em 

andamento, ampliando em praticamente 25% o número de aeroportos dotados de 

acessos sobre trilhos. Praticamente 40% desses novos empreendimentos (16) estão 

na América do Norte, com os demais assim distribuídos: 11 na Ásia, 10 na Europa, 

3 na Oceania e 2 na África.

Há dois aspectos a ressaltar: (1) os Estados Unidos lideram o número de no-

vas iniciativas, predominando soluções metroviárias; e (2) em diferentes lugares 

se nota que o conceito de airport city é trabalhado como um tipo especial de TOD, 

no qual o papel indutor e transformador do aeroporto é potencializado em seu 

entorno e acessos pela implantação coordenada de empreendimentos de logística, 

comércio, hotelaria e de habitação. Os serviços sobre trilhos, por sua capacidade, 

confiabilidade e sustentabilidade são as referências do modo terrestre. Honolulu 

(USA), Shenzhen Airworld (China) e Iman Khomeini International Airport (Iran) 

são exemplos dessas novas abordagens da mobilidade urbana.

O Brasil não aparece nesse contexto de inovação. Mas temos um potencial 

não desprezível a explorar e diversos estudos já elaborados. Se forem computados 

apenas os aeroportos de Viracopos, Belo Horizonte (Confins), Brasília e Recife, há 

um mercado superior a 100km de rede. O uso de técnicas de TOD tendo como re-

ferência de polo gerador o aeroporto com certeza permitirá não somente melhorar 

as condições de mobilidade, mas também tornar o aeroporto um indutor do desen-

volvimento urbano e regional. 
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riquecimento de políticos fluminenses; Favela S.A (2007), que revelava a economia 

subterrânea das favelas cariocas; e A Batalha de Belo Monte (2013), sobre os impac-

tos da construção da usina hidrelétrica. Entre seus prêmios recebidos estão o Rey 

de España, Fundacion Nuevo Periodismo, SIP (Sociedad Interamericana de Prensa), 

Vladimir Herzog de Direitos Humanos, Esso de Jornalismo (2), CNT de Jornalismo (2), 

CNH de Jornalismo (2), entre outros. 

Com seus prêmios reconhecidos, é apontado como um dos 10 Jornalistas Mais 

Premiados da História do Brasil pelo Ranking Jornalistas&Cia de 2018. É mediador 

frequente de debates sobre infraestrutura promovidos por empresas e associações 

do setor, ex-integrante da diretoria da Associação Brasileira de Jornalismo Investiga-

tivo (Abraji), ex-professor universtário e escreveu três romances.
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Diametralmente oposta à velocidade com que os trens, metrôs e VLTs tra-

fegam pelas congestionadas cidades brasileiras, andam no País os projetos 

para a implantação desses sistemas de transportes. Com raras exceções, os estudos 

ficam engarrafados na burocracia estatal e na falta de capacidade de governos de 

análise e melhoria das propostas.

Pior ainda, quando se chega à etapa de obra, elas em geral capotam na falta 

de orçamento/financiamento ou nos conhecidos problemas para o licenciamen-

to/desapropriações.

O resultado: avanços anuais de 20 em 20 quilômetros de expansão da rede no 

País, como mostram os anuários da publicados pela ANPTrilhos, insuficientes para 

suprir a demanda reprimida, ou melhor, oprimida dentro de transportes lentos e 

hiperlotados, como mostram as cenas tão comuns do dia a dia das ruas.

A falta de avanço de sistemas de maior porte, capazes de solucionar os pro-

blemas de mobilidade das cidades por um longo período, alimenta a tentação das 

soluções rápidas, muitas vezes inadequadas. Aliado à ausência de planejamento de 

longo prazo das cidades, sempre alterado pelas urgências dos ciclos eleitorais, e 

orçamentos cada vez mais escassos, esses fatores têm contribuído para que cada 

vez mais projetos de porte mais robustos saiam das prioridades do gestor público.

A pergunta que fica, após este breve diagnóstico, é se é possível sair des- 

sa armadilha.

A extrema descentralização administrativa prevista na Constituição Federal de 

1988 não trouxe com ela um modelo para que os entes federados pudessem ter re-

cursos suficientes para apresentar e executar o planejamento exigido. Poucos muni-

O BRASIL PODE MAIS 
NOS TRILHOS

Dimmi Amora
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cípios e estados têm a real capacidade de tocar projetos da magnitude de um metrô, 

considerados da concepção à execução, dentro de um prazo minimamente razoável. 

E não são muitos mais os que podem fazer mesmo os projetos mais simples, 

como VLT, de forma adequada. Sobra improviso quando se tenta. E fica fácil, quan-

do isso acontece, atribuir a culpa aos órgãos de controle, de fiscalização ou de fi-

nanciamento, quando se recusam a aceitar o que em geral é inaceitável, sob a frágil 

alegação do bem público.

O resultado é um aumento generalizado na percepção de risco dos entes pri-

vados, que elevam os custos de execução, tornando-os inviáveis financeiramente 

(e só tornados viáveis por remendos que, ao fim, não se sustentam). Obras paradas 

por todo o País são a prova disso.

O círculo vicioso do mau emprego do dinheiro público só se reforça e repele 

as iniciativas, independentemente de sua qualidade. Fazer o mais fácil e rápido pas-

sa a ser o padrão que, claramente, inviabiliza projetos que necessitam de tempo e 

qualidade e, por consequência, o futuro das cidades.

A reversão desse ciclo na mobilidade urbana precisa ser iniciada com uma 

atitude que inverta a lógica do investimento remendado e feito conforme a necessi-

dade premente. E isso só ocorrerá quando houver algum centralismo que incentive 

a boa tomada de decisão do gestor público.

O ministério das Cidades foi uma primeira experiência nesse sentido, mas 

tem se mostrado pouco efetiva. Tomado por pressões de toda a ordem, o órgão não 

tem auxiliado com o necessário ao desenvolvimento das infraestruturas urbanas 

de transporte, apesar dos esforços que seus servidores demonstram nessa busca.

O que de fato pode funcionar para que as políticas desenhadas na pasta sejam 

executadas na ponta, longe de Brasília, não são leis, decretos nem portarias que 

brotam a cada novo ministro da pasta. Só os incentivos monetários poderão alterar 

a atual lógica.

Como fazê-lo, contudo, se o Estado não tem mais os recursos orçamentários 

para tal fim? Há soluções possíveis para a atração de capital de fora do País, ainda 

disponível para investimentos que possam dar retorno e garantia de longo prazo. 

O que tem impedido esse dinheiro de chegar ao Brasil é insegurança jurídica, que 

aumenta o risco do projeto, que faz o governo compensar com aumento da taxa de 

retorno, que amplia o risco, até o ponto da inviabilidade.

O que esse capital quer é ter a segurança de que retornará para quem o em-

prestou, ainda que a taxas de retorno não tão elevadas, visto que ele existe na maior 

parte das vezes para garantir um futuro adequado para quem o poupou, em qual-

quer parte do mundo que seja.

Se esse é o tipo de exigência principal, aumentar retornos como os gestores 

têm feito parece que adiantará pouco. O trabalho a se fazer é reduzir os riscos. Para 
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isso, garantias reais parecem ser soluções mais realistas no momento, enquanto o 

País não consegue de fato parar para refazer seus marcos legais de modo que possa 

dar segurança a quem investe.

Essas garantias reais devem vir do próprio sistema de transportes, cujo patri-

mônio pode ser transformado em papéis para um fundo específico que garanta a 

quem investir dinheiro aqui que os recursos não se perderão.

Para isso, há bilhões em recursos de outorgas de infraestruturas de transpor-

tes que o País construiu nas últimas décadas e que, se não forem apropriadas pelo 

sistema de transportes para impulsioná-lo, vão cair no ralo do caixa único dos go-

vernos para pagar dívidas que se sabe insustentáveis, regando um jardim de flores 

mortas (um pedaço mínimo das Reservas Internacionais ajudaria).

Tirar esse dinheiro das mãos dos ministros e secretários de Fazenda para dei-

xá-lo se transformar em um fundo garantidor para empréstimos destinados a pro-

jetos que passem por uma seleção com incentivos à qualidade e à boa governança 

é um caminho para que o País volte aos trilhos, como se tem tanto desejado, mas 

apenas em slogans publicitários. 

Mobilidade urbana sobre trilhos na ótica dos grandes formadores de opinião

[ 40 ]





EDUARDO ATHAYDE,

é administrador, MBA, pesquisador, membro da equipe 

internacional do WWI-Worldwatch Institute, conselhei-

ro de fundos de investimentos internacionais e articu-

lista em periódicos do Brasil e do mundo. 
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STARTUPS E 
BLOCKCHAIN, 
INTELIGÊNCIA NOVA 
NOS TRILHOS

Eduardo Athayde

Globalmente a população humana atingiu o primeiro bilhão em 1804. Cem 

anos depois, em 1934, atingiu o segundo bilhão e, durante as sete décadas 

seguintes o planeta sofreu uma explosão demográfica,adicionando mais 5,5 bilhões 

de habitantes consumidores dos sistemas naturais que dão suporte à economia e 

continua crescendo em ritmo acelerado de 80 milhões de novos habitantes – uma 

Alemanha por ano – projetando-se para 9 bilhões de habitantes em 2050.

As cidades incharam com a excessiva pressão demográfica do modelo de cres-

cimento urbano concentrado. Em 1900, cerca de 150 milhões de pessoas moravam 

em cidades. Um século depois, em 2000, já eram 2,8 bilhões de moradores urbanos 

e, desde 2008, mais de 60% da população da Terra vive amontoada em cidades, 

fazendo dos humanos uma “espécie urbana” cada vez mais imobilizada.

No Brasil, 84% da população é urbana e, segundo o IBGE, será 90% em 2020. 

Hoje, a velocidade dos carros nas grandes cidades é igual à das carruagens literal-

mente puxadas a “dois cavalos” de força no século 19, quando o Barão de Mauá, 

inovando, construiu a primeira ferrovia brasileira com 16,9km, inaugurada por D. 

Pedro II na região de Petrópolis, em 1854. 

Buscando entender os impactos e traçar novos rumos para o crescimento, a 

civilização humana reuniu-se pela primeira vez na sua história durante a Conferên-

cia das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a Eco 92, em 
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1992, no Rio de Janeiro, quando o conceito de “Desenvolvimento Sustentável” foi 

oficializado como senso comum. Entre a Eco 92 e o Acordo de Paris, firmado quase 

um quarto de século depois por 195 países, foram acrescentados mais 2,3 bilhões 

de novos habitantes consumidores ao planeta e mais US$ 52 trilhões de PIB, atin-

gindo os atuais US$ 80 trilhões do PIB global, quase quatro vezes mais que o porte 

da economia mundial durante a Eco 92.

Para garantir sustentabilidade, é necessário adotar conjuntamente, em lato 

sensu, pilares da inovação, ciência, tecnologia, economia, finanças, meio ambien-

te e responsabilidade social, gerando equilíbrios dinâmicos e contínuos entre eles, 

como demonstra o relatório internacional sobre Cidades Sustentáveis do WWI - 

Worldwatch Institute. Adotar as novas ferramentas tecnológicas disponibilizadas pelo 

blockchain e internet das coisas (IoT) como suporte para gestão econométrica da sus-

tentabilidade, incluindo resultados digitalmente quantificados em tempo real, aplica-

dos ao mundo físico da logística, das cargas e das pessoas, muda as regras do jogo.

Os impactos destrutivos das mudanças climáticas e os custos da descarboni-

zação da economia, avaliados e acordados em Paris, também formam um robusto 

e lucrativo ambiente de econegócios que exige inovação e mobilidade urbana de 

baixo carbono, com eficiência energética, gerando benefícios para pessoas, cidades 

e o ambiente global.

A mobilidade descarbonizada tem um papel vital na qualidade de vida dos 

cidadãos e dos ambientes urbanos. O transporte metroviário emite, em média, 50 

vezes menos gases de efeito estufa por passageiro/km que os automóveis e quase 

25 vezes menos que os ônibus. O metrô gera cerca de dois gramas de CO2e (CO2 

equivalente) por passageiro/km, enquanto os ônibus municipais emitem cerca de 

52g de CO2e por passageiro/km. Indicadores “vivos” do blockchain poderão for-

necer informações específicas, em tempo real, sobre a mobilidade lowcarb, que 

permite ajustes de performances eco-operacionais e econômico-financeiras.

Cientes que tecnologia é commodity e que inovação pode hoje ser transferida a 

qualquer lugar do globo por um simples toque no smartphone, colônias de startups 

espalham-se internacionalmente formando robustos ecossistemas em diferentes 

pontos do planeta, liderando um novo ritmo à “eco-nomia” global. Apelidos ex-

pressam suas vocações, transportechs, construtechs, fintechs, urbantechs, energ-

techs e carbontechs viralizam, comandando a virada da economia analógica para 

eco-nomia digital. Unicórnios é o nome dado a startups que, às vezes saindo da 

casca do ovo, são succionadas pelo nervoso ambiente de inovação e alcançam valor 

de mercado de 1 bilhão de dólares. Atualmente existem 279 unicórnios no mundo, 

a maioria concentrada nos Estados Unidos da América.

Todos os dias aumenta o número de blockchains usados no chamado mundo 

real. Da logística à arte, é difícil encontrar um setor que não tenha sido tocado 
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por essa tecnologia transformadora. Durante o Fórum Econômico Mundial 2018, 

de Davos, analistas, governos, academia e empresários previram que 10% do PIB 

mundial será armazenado no blockchain até 2025 e os executivos globais estão se 

preparando para essa mudança sísmica e prontos para apoiar rapidamente a sua 

implementação. O impacto dessa tecnologia de contabilidade distribuída pode ser 

tão grande quanto a própria revolução da Internet, com múltiplos usos e benefícios.

Os EUA tiveram uma próspera rede ferroviária de passageiros entre cidades, 

conectada à rede urbana. Nos anos 50, o governo federal americano, estimulado pe-

las indústrias automobilística e petrolífera, mudou a rota de investimentos, focando 

em rodovias e aeroportos, influenciando o mundo, inclusive o Brasil. Na década de 

70, a indústria ferroviária americana de passageiros havia desaparecido, os sistemas 

de transporte público atrofiaram e a liderança tecnológica de empresas americanas 

na fabricação de carros de metrô e trens de alta velocidade foi transferida para o 

Japão, a França, a Alemanha e, mais recentemente, para a China.

Deslocando passageiros entre Pequim e Xangai a 350km/h, a China bateu o 

recorde do trem-bala de longa distância mais rápido do mundo. Os primeiros trens 

de alta velocidade chineses começaram há uma década, hoje o país tem 20.000km 

de trilhos de alta velocidade, mais do que o resto do mundo combinado. Atuais líde-

res globais no segmento, os chineses adotaram um plano ambicioso para expandir 

a rede ferroviária urbana e interurbana, e construir 150 mil quilômetros até 2020. 

Com rápida expansão nos metrôs, deve responder por mais da metade dos gastos 

globais de equipamentos ferroviários nos próximos anos, alterando a sua legislação 

para que 70 a 90% dos equipamentos ferroviários sejam fabricados internamente, 

quando sistemas de metrôs transmetropolitanos expandem-se em muitas regiões 

do mundo, reduzindo as emissões urbanas.

O trem de alta velocidade tem o poder de reformular as comunidades à beira 

do caminho e a vida das pessoas, transformando a economia e a sociedade do país, 

como mostra a International High-Speed Rail Association (IHRA), sediada no Ja-

pão. A introdução do transporte de alta velocidade acelera o movimento de pessoas 

e negócios entre cidades, tornando-as locais mais atraentes para a vida, a indústria 

e o turismo. Isso serve como um catalisador para melhorar a competitividade e 

o desenvolvimento ao longo das ferrovias, criando comunidades mais abastadas, 

mostram pesquisas dos especialistas da IHRA.

Outros países entraram na corrida, atraindo conhecimentos e investimentos. 

O sistema de inovação disruptivo denominado “Dubai 10 X”, baseado no Biot (Blo-

ckchain e Internet das Coisas-IoT), lançado no Emirado, visa à criação de modelos 

operacionais de negócios que substituam os serviços tradicionais e ofereçam várias 

vezes o valor para usuários finais e clientes. Entre eles estão a inovação nas ca-

deias dos transportes, rastreando fluxos, eficiência, descarbonização e histórico de 
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mobilidade. Estimulando e financiando startups, o governo de Dubai estabeleceu 

como meta ter todos os documentos oficiais no blockchain até 2020.

Enquanto a legislação da União Europeia (UE) busca criar interfaces padro-

nizadas para sistemas de distribuição e a interoperabilidade das aplicações digitais 

para os serviços de passageiros e regulamentos de seus direitos, os governos da UE 

reúnem-se para desenvolver um novo sistema de verificação de passageiros que 

viajam entre as cidades do bloco, passando por controles de fronteira em vários 

pontos. Estudos baseados no blockchain armazenam dados desses passageiros com 

segurança, o que permite análises socioambientais e econométricas, garantindo in-

formações confiáveis para melhor servir aos usuários.

Durante o Rail Forum 2017, realizado na cidade finlandesa de Kouvola, o inova-

dor septuagenário John Cohn, cientista e “agitador chefe” da IBM, chamou o block- 

chain de ruptura digital que o trilho estava esperando. Traçando a evolução do trá-

fego ferroviário, afirmou: “Nunca em todos os meus anos, vi algo que tenha tanto 

poder disruptivo”, disse Cohn, enfatizando que a tecnologia blockchain está pronta 

para revolucionar o tráfego ferroviário. 

Os ecossistemas formados por colônias de startups, munidas com blockchain 

e IoT, disruptivos e exponenciais, trazem inteligência nova na sua essência e fun-

cionam como células-tronco na regeneração dos ambientes de gestão em vários 

setores anacrônicos da economia, ajudando a remover bloqueios administrativos 

e práticas desatualizadas. Fornecendo análises digitalizadas e estatísticas em tem-

po real, criam indicadores “vivos”, operacionais, socioambientais, administrativos, 

eco-nômicos e financeiros – inclusive o ebictda com “c” de descarbonização –, re-

velando uma pegada ecológica lucrativa em lato sensu e essencial para o inovador 

transporte de passageiros sobre trilhos. 
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JORGE M. REBELO,

é atualmente o consultor principal metroferroviário 

para vários projetos financiados pelo Banco Mundial e 

outras instituições multilaterais. Presentemente, entre 

outros, ele está apoiando projetos em São Paulo (Linha 

4 e 5 do Metrô), Rio de Janeiro (SuperVia), Quito (Linha 

1), Lima (Linha 2), Bogotá (Linha 1), Addis Ababa (LRT), 

Nairobi (Subúrbio), Cidade do Cabo (Metrorail), Baku 

(Política de Transporte). Até a sua aposentadoria do Banco Mundial em 2010, ele foi 

Especialista Principal de Transportes da região da América Latina e Caribe do Banco 

Mundial tendo sido responsável por vários projetos de logística de carga e transporte 

urbano financiados pelo Banco Mundial no Brasil, na Argentina, no Uruguay e no Chile. 

Ele liderou os empréstimos de descentralização dos sistemas da CBTU em São Paulo, 

no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Recife e em Salvador e Linha Oeste do me-

trô de Fortaleza; dirigiu a equipe do Banco no Projeto Integração Centro em São Paulo 

que ligou os sistemas da CBTU e Fepasa e modernizou as estações da Luz e Brás. Foi 

igualmente o chefe dos projetos da Linha 4, Material Rodante e Sistemas para as Li-

nhas 1, 2 e 3 do Metrô de São Paulo, e várias linhas da CPTM, assim como as do Rio de 

Janeiro Mass Transit 1 e 2 (PET 1 e 2). Atualmente é também de consultor principal em 

projetos metroferroviários na China, na Índia, no México, no Panamá. 

Antes de trabalhar para o Banco Mundial onde está desde 1987, Jorge Rebelo 

trabalhou em cerca de 50 países em todo o mundo como consultor em transporte 

de carga e passageiros em companhias como a Canadian Pacific e Bombardier. Ele 

também trabalhou no Ministério de Transportes de Portugal e Moçambique e foi 

professor de Transportes das Universidades de McGill, Canadá e Moçambique. Ele é 

o autor de muitos artigos sobre transporte, disponíveis no website do Banco (www.

worldbank.org) . Jorge Rebelo tem mestrados em Transporte e Administração no 

Massachusetts Institute of Technology e na McGill University e é Engenheiro Civil pela 

Universidade de Lourenço Marques/Moçambique. 
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Introdução
Muitas Regiões Metropolitanas (RM) do Brasil têm a sorte de possuir no seu 

seio malhas ferroviárias extensas que poderiam ser transformadas em metrôs de 

superfície, diminuindo consideravelmente a necessidade de construir linhas adi-

cionais subterrâneas e elevadas que custam muito mais caro.

Muitas dessas linhas são oriundas da extinta Rede Ferroviária Federal e de-

pois da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) que herdou e operou e 

ainda opera algumas dessas linhas.

Devido à degradação das linhas nas diferentes malhas da CBTU e tendo em 

conta a Constituição de 1988 que determina que o transporte urbano é responsabi-

lidade dos governos locais, o Governo Federal do Brasil, em 1989, decidiu lançar o 

programa de descentralização dos sistemas da CBTU. O programa teve um impacto 

O SETOR 
METROFERROVIÁRIO 
NO BRASIL: ONDE 
ESTAMOS E PARA 
ONDE VAMOS

Jorge M. Rebelo1

1 Jorge M. Rebelo é atualmente consultor de vários Bancos Multilaterais incluindo Banco Mundial, BID, CAF e BEI em temas 
metroferroviários. Até 2010, ele foi o chefe de projeto do Banco Mundial para o programa de descentralização da CBTU em São Paulo, Rio, 
Belo Horizonte, Recife, Salvador e Fortaleza assim como para os projetos de modernização da Supervia, CPTM, Linhas 4 e 5 de São Paulo. 
Ele também participa como consultor nos metros de Quito, Lima e Bogotá assim como sistemas metroferroviários em Mumbai (India) e 
China. As opiniões expressadas neste artigo são unicamente responsabilidade do autor. 
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importante nas RMs que aceitaram fazer a descentralização e deveria fazer pensar 

duas vezes as RMs que não a fizeram por várias razões.

O Governo do Estado de São Paulo (GESP) foi o primeiro a aceitar o desafio 

porque a degradação do sistema da CBTU estava tendo um impacto muito negativo 

na vida dos usuários que dependiam da ferrovia. Em 1994, São Paulo não só fusionou 

a sua ferrovia metropolitana da FEPASA com a subdivisão paulista da CBTU, como 

criou a Companhia Paulista de Transporte Metropolitano (CPTM), hoje uma das 

maiores ferrovias urbanas do mundo, que transportou em 2017 mais de 2,6 milhões 

de passageiros por dia. O GESP até agora tem mantido a operação estatal da CPTM. 

Esse programa com o GESP foi o promotor de outras ações que culminaram com a 

construção dos projetos de Integração Centro, no PPP da linha 4 do Metrô, na aquisi-

ção de trens e sinalização para o Metrô e CPTM e também na Linha 5. Mas só em 2018, 

o GESP decidiu concessionar duas das Linhas da CPTM. Esse processo está em curso. 

Sem o projeto de estadualização da CBTU, tenho dúvidas se o Banco Mundial 

teria financiado tantos projetos que ajudaram São Paulo a aumentar a fatia sobre tri-

lhos na sua RM. Longe de ainda estar perfeito, o sistema é muito melhor do que 

aquele oferecido antes da estadualização. Com o devido apoio do GESP, o sistema da 

CPTM tem como meta se transformar em uma rede metrô de superfície. Isso seria 

um grande benefício para a RMSP e maior seria se ela tivesse uma Autoridade Me-

tropolitana de Mobilidade (AMM) que representasse os seus três níveis de governo, 

com a centralização das decisões para investimentos e integração da mobilidade, in-

cluindo os futuros veículos autônomos que não tardarão muitos anos a chegar.

O Governo do Estado do Rio de Janeiro (GERJ) assumiu a subdivisão da CB-

TU-RJ em 1996, criou a Flumitrens para operar o sistema recebido, mas ao fim 

de dois anos, em 1998, concessionou o sistema de trens urbanos e o sistema de 

metrô ao setor privado. Essas concessões perduram até hoje e têm a distinção de 

não terem subsídios de operação quando antes da descentralização custavam cerca 

de US$ 280 milhões/ano de subsídio ao Governo Federal (180m) e ao Governo 

Estadual (100m). Apesar de um lobby poderoso de ônibus que impedia e hoje ainda 

impede integrações com os sistemas metroferroviários, as concessões persistiram 

desde 1998 e hoje transportam juntas cerca de 1,5 milhão de passageiros por dia. A 

falta de uma Autoridade Metropolitana de Mobilidade para a RMRJ, com represen-

tação dos seus três níveis de governo, que facilitaria integrações modais e tarifárias 

e ajudaria a priorizar os investimentos para expandir o sistema de mobilidade, é 

incompreensível. Mas os governos não parecem querer entender isso e imitar as 

grandes capitais da Europa e do Mundo. A confusão persiste no Rio com pouca 

coordenação entre os dois atores principais que são o Estado e a Prefeitura do Rio. 

Isso não tem sentido e se espera que um governador e um prefeito iluminados mu-

dem essa situação e busquem criar uma estrutura formal com poder para planejar, 
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coordenar e definir políticas tarifárias e de subsídios na RJMR que melhor sirvam 

aos anseios da população. A população está cansada de esperar, embora tenha ha-

vido a sensação de que isso ocorreria após a aparente coordenação para organizar 

os Jogos Olímpicos e a Copa.

Dos sistemas que descentralizaram, Salvador, que possuía um subdivisão da 

CBTU relativamente pequena e não atravessava a cidade, foi beneficiado pela cons-

trução da Linha 1 de Metrô que levou muito tempo para ser concluída, mas que ago-

ra adicionou uma segunda linha (L2) e integrou o sistema com os ônibus, trazendo 

muitos benefícios para uma população que merecia esse serviço há muito tempo. 

Embora o Governo do Estado da Bahia tenha tido um papel preponderante nesse 

desenvolvimento e ainda busque melhorar o sistema de trens da antiga CBTU-Sal 

por meio de um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), a Prefeitura de Salvador tam-

bém tem (ainda que relutantemente) colaborado com as integrações com os ôni-

bus, dando assim um exemplo às outras RMs, particularmente ao Rio, onde o poder 

do lobby de ônibus é muito grande e está claramente impedindo melhor mobilidade 

para os usuários, opondo-se a integrações e à racionalização do seu sistema. A RMS 

daria um grande passo em frente se os dois governos principais do estado, da Pre-

feituras de Salvador e de Lauro de Freitas criassem a Autoridade de Mobilidade.

E o que aconteceu com a RM de Fortaleza, que ambém estadualizou o seu sis-

tema da CBTU-FOR? Devido a problemas de implantação da primeira linha do ME-

TROFOR financiada pela JICA e a um corte imerecido do empréstimo multilateral 

que havia recebido para transformar a linha oeste do CBTU-FOR na continuação da 

Linha sul, Fortaleza não se beneficiou ainda da descentralização mais por má gestão 

do que qualquer outra razão. Contudo, agora, o GEC está buscando uma concessão 

do seu sistema que, se for devidamente realizada, poderá levar a uma melhoria da 

situação, se o concessionário escolhido for competente e tiver o apoio do GEC.

E o que se passou com os sistemas que receberam empréstimos do Governo 

Federal e não estadualizaram como haviam se comprometido a fazer? Esse foi o 

caso das RMs de Belo Horizonte e Recife, que receberam empréstimos do Banco 

Mundial e não cumpriram com a obrigação de assumir os sistemas.

Os resultados são claros. O Metrô de BH pouco mudou desde que o emprést-

mo terminou em 2003. O não cumprimento da cláusula de estadualização foi uma 

das razões de não haver mais empréstimos para uma segunda e terceira linha que 

são necessárias. A gestão estatal da CBTU pouco melhorou o sistema e a falta de 

verba de manutenção persiste. Os governos do estado de Minas (GEMG) e da Pre-

feitura de Belo Horizonte deveriam voltar a negociar a estadualização e quiçá a con-

cessão dos sistema ao setor privado com a ajuda federal para a construção da Linha 

2 do sistema que a RMBH tanto merece. Continuar com a gestão estatal é se expor 

às crises econômicas que levam a orçamentos insuficientes para manter o sistema e 
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a cabides de emprego. A RMBH foi das poucas onde a Prefeitura estava empenhada 

e apoiava a descentralização. A falta de apoio do Ministério das Cidades em 2003 à 

descentralização que o próprio Governo Federal havia planejado custou muito ao 

transporte sobre trilhos na RMBH e continua a custar.

Igualmente, aconteceu no caso da Região Metropolitana de Recife (RMR). Um 

empréstimo do Governo Federal com fundos do Banco Mundial foi utilizado para 

modernizar e estender o sistema. Mas quando chegou o momento de estadualizar o 

sistema, o Governo de Pernambuco não o fez e o Ministério das Cidades em 2003 

tampouco ajudou no processo. O sistema todos esses anos sob a CBTU adquiriu al-

gum material rodante, mas se deteriorou muito. Linhas adicionais que seriam possí-

veis e uma maior integração não aconteceram. O subsídio de operação do sistema é 

alto e a capacidade de pagar dos usuários, baixa. No entanto, a gestão estatal é cara 

e possivelmente uma concessão ao setor privado baixaria o subsídio consideravel-

mente e melhoraria significativamente a qualidade de serviço.

Os parágrafos anteriores mostram que o programa de descentralização da 

CBTU em 1989 foi fundamental para a consolidação e melhoria dos sistemas em 

SP, RJ e SAL. Fortaleza teve o seu empréstimo fortemente reduzido e isso não per-

mitiu os avanços planejados. BH e Recife pararam no tempo. O programa de des-

centralização particularmente em SP, RJ e Sal incentivaram o início de uma maior 

participação do setor privado nos sistemas metroferroviários e isso diminuiu a in-

terferência nefasta dos partidos políticos na gestão dos sistemas, permitindo maior 

flexibilidade, menos pessoal e modernização, com melhoria da qualidade de servi-

ço oferecida. Mas mais que isso, o artigo mostra como um Ministério das Cidades 

poderá incentivar as RMs que estejam dispostas a estruturar o setor na sua RM de 

modo que possam garantir uma sustentabilidade necessária para sobreviver a crises 

econômicas e melhorar a sua qualidade de serviço.

Futuros Passos
Embora a responsabilidade pelo transporte urbano seja das autoridades locais (Es-

tados e Municípios da RM), o Governo Federal, por intermédio do seu Ministério 

das Cidades, poderia claramente criar incentivos para que o desenvolvimento do 

transporte urbano nas grandes e médias regiões metropolitanas fosse ordenado e 

estruturado. Isso seria feito proporcionando uma parte do financiamento de gran-

des projetos metroferroviários e de BRT só àquelas regiões metropolitanas dispos-

tas a cumprir com uma série de pré-requisitos considerados necessários para estru-

turar o setor nessas RMs. Quais seriam esses incentivos e pré-requisitos?

O Governo Federal poderia comprometer-se a financiar com fundos próprios 

ou por meio de empréstimos dos bancos multilaterais ou do BNDES um terço do 

custo de projetos estruturantes em cada região metropolitana, desde que as autori-
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dades locais cumprissem com os seguintes pré-requisitos no momento em que se 

candidatassem a esse empréstimo:

• Uma Autoridade Metropolitana de Mobilidade (AMM) formalmente criada com 

representação do estado e municípios da região metropolitana e com poder 

para coordenar a mobilidade nessa RM, com um orçamento de todos os gover-

nos participantes e com função de avaliar e priorizar grandes investimentos do 

setor, preparar periodicamente uma estratégia integrada de transporte urbano, 

uso do solo e qualidade do ar, definir políticas operacionais, políticas tarifárias 

e de subsídios e realizar audiências com os usuários periodicamente. Esse pré-

-requisito é fundamental dado o grande desperdício de recursos nas regiões me-

tropolitanas devido às lutas eleitoreiras inglórias entre os partidos detentores 

da maior municipalidade e do estado que, na maior parte dos casos, não juntam 

esforços para poderem se beneficiar de contratos etc. Uma forma de começar 

seria exigir que pelo menos o estado e o município principal da RM criassem 

essa AMM e aos poucos as outras municipalidades da RM aderissem, caso não o 

quisessem fazer imediatamente.

• Ter uma estratégia Integrada de Transporte Urbano, Uso do Solo e Qualidade do 

Ar devidamente aprovada por um Comitê representando a RM e integrando aca-

dêmicos, especialistas em transportes e usuários. Essa estratégia existe e é perio-

dicamente atualizada em São Paulo e no Rio com a ajuda de bancos multilaterais 

e do BNDES, mas ela é parcial porque normalmente é levada a cabo pelo estado e 

não pelos estados e municípios juntos. Para ela ser mais realista, é necessário que 

a estratégia seja capitaneada por uma Autoridade Metropolitana de Mobilidade.

• Mecanismos de Financiamento outros que os orçamentos estaduais e munici-

pais mostrando um esforço organizado para gerar fundos não operacionais para 

o setor por meio de fontes como publicidade, aluguel de áreas não operacionais 

das estações, uso da via para venda de espaço disponível em cabos de fibra 

óptica, um programa realista de desenvolvimento orientado para o trânsito 

(DOT), uma estrutura de impostos de melhoramento predial para os bairros 

beneficiados por novas linhas metroferroviárias e um plano claro para diminuir 

ou eliminar subsídios de operação. Esse pré-requisito é importante para evitar 

a falência financeira do setor e exigir a disciplina financeira para poder manter 

os sistemas existentes e ter os fundos para poder estendê-lo. 

• Uma ampla participação do setor privado na operação e investimento nos siste-

mas com a devida regulação dos contratos para diminuir o fardo sobre os gover-

nos. Esse pré-requisito foi aplicado no Rio, onde todos os operadores são priva-

dos, reduzindo consideravelmente os subsídios operacionais, mas a falta de uma 

AMM dificulta a integração modal e a coordenação que poderia trazer mais bene-

fícios para os usuários e a diminuição de custos operacionais para os operadores.
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Esses quatro pré-requisitos ajudariam a estruturar o setor nas RMs e deveriam 

ser a condição sine qua non para o Governo Federal entrar com um terço dos inves-

timentos estimados para um projeto estruturante.

Ações específicas que merecem reflexão do setor
O setor metroviário, nos últimos 15 anos, padeceu de vários males. Inicialmente não 

havia fundos para realizar novas linhas exceto em São Paulo, onde o Governo Fe-

deral garantiu vários financiamentos do BNDES e multilaterais. Daí saíram a Linha 

4, a compra de material rodante para o Metrô e CPTM, a Linha 5, a Linha 15 e 17 e 

a extensão da Linha 2, a Linha 13 da CPTM e melhoramento de muitas estações, e 

o VLT da Baixada Santista. Igualmente, no Rio foram obtidos fundos do BNDES e 

Banco Mundial para reabilitação e modernização da SuperVia e construção de novas 

estações, assim como da Linha 4 do Metrô. É importante notar que no Rio ambas as 

concessionárias que inicialmente não tinham obrigação de investir em obras e equi-

pamento passaram a investir em material rodante, sistemas e em estações após acor-

dos de extensão do prazo de suas concessões de operação. Em Salvador, a Linha 1 e 

Linha 2 do Metrô foram terminadas com fundos do BNDES e uma concessão da ope-

ração em que o setor privado financiou o material rodante adicional e a sinalização. 

Ironicamente, quando o Brasil estava economicamente no auge, havia recur-

sos ou possibilidade de pedir empréstimos, mas infelizmente não havia projetos 

devidamente estudados para iniciar rapidamente as licitações. A maior parte das 

administrações infelizmente busca lançar projetos que possam ser licitados e pelo 

menos parcialmente concluídos nos seus mandatos de quatro anos para apoiar futu-

ras eleições. Se o projeto não é licitado até o fim do segundo ano de governo, dificil-

mente será aceito. Como há falta de projetos completos e devidamente estudados, 

isso leva muitas vezes a licitar com projetos que não estão devidamente estudados. 

O resultado são demoras, aumento substancial de custos, insatisfação dos usuários 

por não terem os sistemas nas datas prometidas. Mais ainda, muitas vezes são utili-

zados métodos de licitação que acabam facilitando fraude e corrupção. 

Para o setor metroviário florescer, deveria se criar um fundo gerido pelas 

AMMs para que elas, baseadas na estratégia integrada vigente, começarem a criar 

um inventário de projetos bem estudados com nível de projeto básico avançado 

discutido em várias audiências públicas e prontos para serem licitados. Se não fize-

rem isso, se repetirá esse problema em todas as RMs.

Quase todos os projetos metroferroviários no Brasil nos últimos 10 anos tive-

ram atrasos significativos e sobrecustos por causa de projetos deficientes e má pre-

paração. Por isso, um inventário de projetos estudados que poderiam ser feitos com 

ajuda bilateral ou pelo BNDES ajudaria a convencer os governos a avançar mais 

confiantemente com projetos metroferroviários que se justifiquem econômica e 
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socialmente em vez de soluções rodoviárias que muitas vezes têm vida limitada, 

mas terminam no período do mandato do governo. 

Outra lição aprendida é que uma licitação bem-feita, imparcial e normalmente 

do tipo turnkey (chave na mão) tem mais chances de atrair mais competidores locais 

e estrangeiros, particularmente se os bancos multilaterais estiverem na negociação. 

Esse tem sido um problema sério sobre o qual os governos têm de refletir e definir 

diretrizes. Licitações, particularmente em obra civil, com muitos contratos e custos 

unitários e quantidades, acabam tendo sérios problemas de atrasos e sobrecustos e 

de integração com sistemas. Embora haja riscos em sistemas turnkey mais concessão 

de operação com fornecimento de alguns sistemas como na Linha 4 de São Paulo ou 

contratos DFBOM como na Linha 2 de Salvador, as probabilidades de não ter sobre-

custos, melhor integrar obra civil e sistemas e entregar a linha a tempo é maior. Os 

riscos devem ser cuidadosamente avaliados, mas, em geral, quanto menos contra-

tos, melhores são os resultados. É preciso levantar a credibilidade da construção de 

sistemas metroferroviários com processos transparentes e uma implementação que 

cumpra os prazos prometidos e não tenha sobrecustos significativos.

Ações do próximo Governo
As seguintes ações poderiam ser do próximo governo no setor metroviário:

1. Descentralização dos metrôs de Belo Horizonte e Recife para os respectivos 

estados e municípios, com promessa de apoio financeiro à extensão dos seus 

sistemas após sua concessão ao setor privado. 

2. Apoio financeiro ao Governo do Ceará na concessão do Metrô de Fortaleza ao 

setor privado, compensando pelo empréstimo cancelado para a Linha Oeste.

3. Descentralização da Trensurb e concessão do sistema ao setor privado com 

apoio financeiro para uma extensão.

4. Transformação da CBTU em uma divisão metroferroviária do Ministério das 

Cidades com sede no Nordeste para poder apoiar os pequenos sistemas de Na-

tal, João Pessoa, Maceió, com um número limitado de técnicos.

5. Definição das diretrizes mencionadas como pré-requisitos e incentivos para as 

regiões que estejam interessadas em receber apoio federal como Goiânia, Curi-

tiba e Porto Alegre.

6. Preparação de um inventário de cidades de médio porte que poderão ser bene-

ficiadas pela reativação de linhas da antiga RFFSA que possam ser transforma-

das em trens de subúrbio.

De parte da ANPTrilhos, as ações mais importantes seriam:

7. Preparação de Termos de Referência modelo para estudo de novas linhas de 

subúrbio que possam ser reabilitadas.
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8. Preparação de um Manual para as Autoridades Locais de Cidades de Porte Mé-

dio indicando os passos que devem realizar para preservar corredores onde 

sistemas metroferroviários possam ser implantados.

9. Criação de um grupo de especialistas que realizem conferências nas princi-

pais RMs que desejam implantar sistemas metroferroviários para explicar as  

lições aprendidas.

Conclusão
O sistema metroferroviário brasileiro avançou em São Paulo, Rio e Salvador de for-

ma significativa, mas com grandes demoras na conclusão de projetos e sobrecustos 

inaceitáveis por métodos de licitação inadequados, projetos deficientes, má gestão 

de implementação e excessiva interferência nos processos por parte do governo. 

Esses aspectos têm de ser melhorados significativamente.

Um inventário de bons projetos tem de ser criado e financiado para que exis-

tam projetos prontos a ser licitados quando os recursos existem.

O Governo Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, deverá condi-

cionar o financiamento parcial de grandes projetos aos quatro pilares descritos no 

texto para estruturar o setor de transporte urbano, já que o setor metroferroviário 

só tem sucesso se a sua integração com outros modais se realiza. A criação de Auto-

ridades Metropolitanas de Mobilidade é um desses pilares que são fundamentais. O 

Governo Federal deverá proceder à descentralização dos sistemas de Belo Horizon-

te, Recife e Trensurb e incentivar sua concessão ao setor privado. Ao mesmo tempo 

deveria transformar a CBTU em uma divisão ferroviária do Ministério das Cidades, 

com sede no Nordeste, para apoio aos pequenos sistemas.

A ANPTrilhos deveria preparar Termos de Referência para estudos de poten-

ciais linhas metroferroviárias nas RMs que potencialmente estão mais interessadas 

em tê-las e facilitar reuniões de seus expertos com as autoridades locais para defi-

nir os passos necessários para preparar esses potenciais projetos. 
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durante o qual desenvolveu o maior plano de investi-

mento da América Latina.
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A máquina a vapor e com ela o grande avanço das FERROVIAS, em fins do 

século 18, deu origem à I Revolução Industrial. A expansão econômica foi 

indiscutível. Novas fronteiras agrícolas, novas fontes de matérias-primas. A ferro-

via fazendo história.

Em fins do século 19, a eletricidade e a linha de montagem deram origem à II 

Revolução Industrial. Foi o início da produção em massa. As cidades cresceram. 

O transporte público sobre trilhos teve novo avanço com os bondes elétricos.

A III Revolução Industrial teve como principais protagonistas os computa-

dores (anos 1960), o computador pessoal (anos 1970) e a internet (anos 1990). A 

era digital aqui encontrou, no início dos anos 60, um Brasil onde a maioria dos 70 

milhões de habitantes morava na zona rural. A população de todas as nossas cida-

des era de pouco mais de 30 milhões de habitantes, bem menos do que tem hoje 

apenas a macrometrópole paulista.

A partir de 2007, os smartphones colocaram a internet em nossas mãos nos 

conectando em redes. Sensores mais poderosos, menores e baratos conectam as 

coisas. Desenvolvem-se softwares mais e mais sofisticados, capacitando a apren-

dizagem automática das máquinas, via Inteligência Artificial. Grandes massas 

de dados são tratadas analisando tendências e mudanças de comportamento. 

Atônitos, queiramos ou não, estamos no turbilhão da IV Revolução Industrial, 

que se manifesta pela velocidade, amplitude e profundidade das mudanças que 

ocorrem num mundo multifacetado e interconectado. Novas tecnologias geram 

A IV REVOLUÇÃO 
INDUSTRIAL NOS 
TRILHOS

Jurandir Fernandes
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outras tecnologias, impactando sistemas inteiros e seus modelos de negócios em 

escala mundial. 

Ao lado dessas mudanças tecnológicas, há mudanças comportamentais e de-

mográficas acontecendo em profundidade. As pessoas continuam migrando do 

campo para as cidades formando grandes aglomerados urbanos. Em 2017, as ci-

dades brasileiras já estavam com mais de 170 milhões de habitantes. No planeta, 

somos 4 bilhões de pessoas vivendo nas cidades, que recebem mais de 80 milhões 

de novos habitantes a cada ano. 

O transporte de passageiros sobre trilhos está à altura de todas essas mudan-

ças? A resposta é sim e muito à frente dos demais modos de transportes urbanos. 

Vamos ver o porquê.

Apesar de operar em apenas 400 cidades do planeta, cerca de 280 milhões 

de pessoas viajam diariamente sobre trilhos urbanos (metrôs, trens suburbanos e 

VLTs). Dados da Revista PTI, da UITP 2016, mostram que em 2015 foram trans-

portados 73 bilhões de passageiros sobre trilhos urbanos. Sistemas eletrificados, 

portanto não poluentes. 

A boa notícia é que os sistemas sobre trilhos crescem nas principais cidades 

do mundo com destaque para os países asiáticos, China à frente.

Ao lado da aeronáutica, a ferrovia foi o meio de transporte que mais progre-

diu tecnologicamente desde a primeira Revolução Industrial: do vapor à levitação 

magnética. Hoje é capaz de atingir velocidades acima de 500 km/h com níveis de 

segurança, regularidade e conforto superiores aos demais meios de transporte.

Como grande tendência na mobilidade urbana, discute-se o advento dos ve-

ículos autônomos. Alguns protótipos para duas ou seis pessoas já estão em opera-

ção. Em relação a esse tópico estamos muitos anos à frente com avanços enormes 

desde as primeiras linhas de metrô totalmente automáticas: Port Liner em Kobe, 

Japão, em 1981, e o VAL de Lille, França, em 1983. 

Hoje (maio de 2018) já são 63 linhas (1003km) operando em 42 cidades em 

19 países, 75% delas localizadas na Ásia e Europa. As projeções indicam que em 

2025 teremos mais de 2300km de metrôs totalmente automáticos.

Se no início os metrôs driverless eram de pequena ou média capacidade, hoje 

a tendência é de composições com mais de 700 lugares. A linha 4 Amarela de São 

Paulo, uma das mais carregadas do mundo, com cerca de 800 mil passageiros por 

dia, pode transportar com alta segurança e conforto mais de mil pessoas em suas 

composições de seis carros. 

Linhas automáticas exigem inovações na operação e manutenção. Desde a 

maior flexibilidade para melhor adequar a oferta com as variações da demanda 

ao longo do dia até o acoplamento de sensores para antecipar falhas no material 

rodante, tudo se encaixa naquilo que a IoT (Internet of Things) e a Inteligência Ar-
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tificial têm possibilitado através da informação extraída da grande massa de dados 

disponível em todo o sistema.

Por outro lado, as estações também passam por profundas mudanças, com 

portas de plataforma evitando a queda de pessoas sobre os trilhos, bilhetagem 

automática, sistemas de monitoramento dos fluxos de passageiros acoplados aos 

sistemas de escadas rolantes, elevadores, exaustão de gases e ventilação além da 

comunicação por meio de imagens e dados.

Com a portabilidade da internet, o usuário passou a ser protagonista-chave 

nos sistemas de mobilidade. Deixou de ser um número estático num quadro de 

demanda prevista. Age online pedindo informações e ao mesmo tempo enviando 

dados sobre seu deslocamento. O uso de aplicativos é irreversível e exponencial. Os 

sistemas sobre trilhos, longe dos congestionamentos do trânsito, levam vantagem 

sobre os outros modais naquilo que o passageiro tanto precisa: regularidade, con-

fiabilidade, segurança e conforto. 

Em resumo, em um mundo onde os grandes aglomerados urbanos se multi-

plicam, necessitando de sistemas troncais de grande capacidade como espinha dor-

sal de uma mobilidade integrada, os transportes de passageiros sobre trilhos estão 

prontos para responder às tendências de automação, eletrificação e digitalização 

delineadas pela IV Revolução Industrial para o deslocamento das pessoas. 
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Conceito de ‘lugar’
Essa palavra, lugar, sempre implicou uma ideia de imobilidade, de ponto 

fixo. No horizonte o navio se desloca, na planície do Seringueti o felino persegue 

a gazela, na cidade nos deslocamos em torno de uma paisagem construída, mais 

ou menos densa, mas o movimento é do barco e dos animais. Mas é também o do 

trem nas estações: o ‘lugar’permanece lá, imóvel. No interior da cabine, entretanto, 

o lugar se move. 

“– PARE AÍ, SEU 
MOÇO!...”*

O LUGAR FORA DOS 
TRILHOS/OS TRILHOS 
DENTRO DO LUGAR

Lourenço Mueller

* Frase acompanhada de um gesto de mão, em uma estação inaugurada nos primeiros dias do trem metropolitano na Bahia, só agora 
nesse século 21. 
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O conceito de ‘lugar’ vem se tornando uma das discussões mais importantes 

da geografia moderna e, consequentemente, uma referência para as profissões que 

lidam com esse conceito, os planejadores.

O geógrafo baiano Milton Santos, um dos maiores nomes da universidade bra-

sileira, expressa bem a ideia de ‘lugar’, uma de suas pérolas conceituais, aliás opor-

tuna para explicar outra questão contemporânea, a do ‘local’ versus o ‘global’. Ele 

concebe e desdobra o conceito ao longo do tempo (escreveu “O centro da cidade do 

Salvador” em 1958) revendo, renovando, enriquecendo sua complexidade e suas 

categorias de análise e decifrando um emaranhado de significados.

Numa linha emotiva, pergunta Tuan, “...quanto demora para desenvolver uma 

afeição duradoura pelo lugar? O sentido de lugar é uma qualidade do equilíbrio do 

conhecimento entre sentir-se enraizado no lugar, que é inconsciente, e sentir-se 

estranho, que está associado a uma consciência exagerada – e exagerada porque é 

somente ou em grande parte mental...”

Salvador, hoje com três milhões de habitantes e acrescida de um tecido ur-

bano caótico e desordenado, bem merece um novo olhar inquiridor nessa chegada 

brusca dos trilhos do metrô, hoje, e os do VLT amanhã, que interferem definitiva e 

explosivamente na ideia de ‘lugar’. 

Em artigo recente (‘Negro Milton Santos, maior nome da universidade’. Jornal 

A Tarde -22/04/2018) conclamo os alunos da pós-graduação de Geografia da UfBa 

a enfrentarem o desafio de discutir ideias seminais para ‘reinventar’ nossa cidade, 

e isso não deve acontecer sem uma pesquisa inteligente sobre o corte do promontó-

rio por esses novos trilhos urbanos e o metrô: corte/ penetração, que se dá em alta 

velocidade e se interrompe brusca, mansamente, com regularidade cronológica, ao 

contrário de todos os outros modais. Mais que um olhar, é um ‘estranhamento’ com 

que a população se depara, ainda neófita no assunto ‘trilhos’. O deslumbramento 

que ocorre quase não se disfarça nesse passageiro virgem, ainda não acostumado à 

nova rotina casa-metrô-trabalho e vice-versa. En vitesse...velozmente.

Por uma nova percepção da relação lugar/movimento
Seria muito prático para as cidades e seus habitantes de um modo geral se as pesso-

as - sobretudo aquelas que se dirigem para o centro ou os subcentros – precisassem 

apenas de um modal para chegar ao seu destino, e esse modal fosse o trem, o VLT, 

a bicicleta, o elevador (plano inclinado inclusive) ou os próprios pés (e suas atuais 

extensões portáteis, patins, skates etc.). Explico: do ponto de vista do urbanismo 

como disciplina ordenadora da mobilidade, do uso e da ocupação do solo, o fardo 

financeiro e a demanda de espaço para abrigar veículos individuais estacionados 

encarecem e dilaceram o tecido urbano e os próprios prédios. Para o morador, é 

óbvia a vantagem, em termos de custo/benefício, desde que sejam bem resolvidos 
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os problemas de acessibilidade e segurança de deslocamento a pé, inevitável em 

qualquer sistema. 

Essa constatação leva a uma curiosa conjunção, a do transporte coletivo com 

o elevador, fato que já está transformando o desenho urbano das áreas terciárias e 

residenciais nas grandes cidades. Inclua-se nessa conjunção a enorme dependência 

humana atual dos dispositivos eletrônicos (celulares, tablets, notebooks) que obriga 

a ‘deixar’ as mãos livres para manuseá-los. Ou seja, o telefone celular vai ajudar a 

‘matar’ o automóvel, parodiando a frase célebre que vaticina sobre o livro matar a 

arquitetura. (“ceci tuera cela...” Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, 1832.)

Resumimos e atualizamos as constatações de Lewis Mumford, ao lado da exe-

cração da ‘grande cidade’ no capítulo “O preço do congestionamento” em “A cultu-

ra das cidades”:”A descentralização organizada da indústria e a construção de uma 

série de subcentros, dentro do que é agora a região metropolitana [NY em 1938!], 

haveria de obviar (sic) boa parte dos transportes metropolitanos”.

Pensando de outra forma – agora na era digital – a enorme perda de tempo 

nos congestionamentos, engarrafamentos, paralisações (propositais ou não) enfim, 

leva à compreensão da necessidade do desenho de novos espaços onde o ser hu-

mano não dependa tanto dos deslocamentos (‘Lagostas e trilhos’. Jornal A Tarde, 

3/06/2018).

A superação do automóvel
É uma revanche histórica: mal o mundo acabava de se deslumbrar com os trilhos 

e o trem a vapor e já surgiam as minúsculas carruagens com motor de combustão, 

roubando a cena do coletivo em prol do individual, sempre o privilégio dos mais 

ricos! Hoje, com os belos e modernos desenhos de trens e veículos leves sobre 

trilhos, as (mal)ditas carruagens metálicas, apesar das novas roupagens e do circo 

da fórmula um - barulhento fascínio dos tolos - estão decadentes e cada vez mais 

se convertem nas grandes assassinas das cidades. Literalmente. Não apenas matam 

os seus ocupantes e os habitantes, mas dificultam as soluções coletivas, exigindo 

grandes vias e enormes estacionamentos, dentro e fora dos prédios. Um exemplo é 

mais do que sintomático para provar o que afirmo: recentemente concluído, o edi-

fício mais alto da Europa Ocidental, o “Shard”, em Londres, com seus 310 metros e 

uma cidade vertical no seu interior, dispõe de apenas 48 vagas emergenciais para 

automóveis. Convém notar que foi construído sobre u’a malha ferroviária integrada 

de trem e metrô: caso encerrado.

Conclusões
Essa mobilidade recente para meio milhão de pessoas/dia até o fim do ano vai 

reconfigurar o uso e a ocupação do solo na capital metropolitana, desde a extrema 
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facilidade para moradias no seu entorno imediato até a curiosidade com o desenho 

das estações cuja maior parte não é subterrânea mas lembra o dorso de um tatu (!); 

no entanto, houve a consciência da atmosfera quente e luminosa de Salvador em 

suas arquiteturas de telhas metálicas autoportantes seccionadas em trechos inclina-

dos com ventilação e iluminação naturais.

A integração das estações (mais de nove mil metros quadrados cada) com seu 

ambiente na superfície, através de um sistema de passarelas mais ‘robustas’ do que 

as originais do arquiteto Lelé, e às quais o pedestre já está acostumado, sugere um 

partido urbanístico revolucionário e possível apenas com a chegada dos trilhos:

(a) a consolidação de verdadeiras ruas elevadas, passíveis de abrigar atividades 

diversificadas típicas de centralidades urbanas muito densas; (b) a possibilidade real 

de remanejamento de ocupação e uso em torno das estações, qualificando-as para um 

papel distinto no contexto dessa metrópole que vai englobar um novo ‘lugar’ de lo-

comoção, comércio, serviços e novos assentamentos habitacionais; (c) cria ‘pedaços 

fractais de cidade’ que, se bem planejados, serão autóctones em relação a outros teci-

dos não conectados tão diretamente ao trem, um conjunto todo ele autossustentável.

Finalmente, o metrô da Bahia ganhou menção honrosa na categoria “Projetos 

Especiais” do 9º Prêmio AsBEA, que reconhece os melhores projetos arquitetôni-

cos brasileiros; recebeu indicações no World Architecture Festival (WAF) de 2017, 

entregue em Berlim, na categoria “Transporte”, e no Mies Crown Hall Americas 

Prize 2016-17, realizado em Chicago (EUA)

Hoje, as suas duas linhas têm 19 estações e cinco terminais integrados a ôni-

bus. O projeto final prevê 42km de extensão, 23 estações e dez terminais de ônibus 

integrados, contemplando a expansão da Linha 1 (Pirajá/Cajazeiras/Águas Claras) 

e da Linha 2 (da Estação Aeroporto até Lauro de Freitas). 
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* Fica autorizada a adequação com supressões do Perfil à Publicação.

MANUEL RIBEIRO FILHO*,

68, é Engenheiro Civil com extensão em Desenvolvi-

mento Econômico e especialização em Engenharia 

Econômica e atualmente trabalha como consultor in-

dependente nas áreas de Engenharia Civil, Desenvolvi-

mento Urbano e Estruturação de Projetos.

Secretário de Desenvolvimento Urbano do Estado 

da Bahia 1 a 12/2014, presidente do Conselho de Ad-

ministração da Empresa Baiana de Saneamento (EMBASA), presidente do Conselho 

de Administração da CONDER/BA, secretário-geral da Entidade Metropolitana da 

Região Metropolitana de Salvador, diretor superintendente regional da Construtora 

OAS, período 2011/2012, diretor operacional regional da mesma empresa de 2008 a 

2010 e diretor de Desenvolvimento Estratégico da OAS Participações S/A no período 

de 2003 a 2007 e neste período foi membro do Conselho Estratégico da Associação 

Brasileira de Indústria de Base e Infraestrutura (ABDIB). Anteriormente foi diretor su-

perintendente da Brasil Telecom S/A (BrT) desde novembro de 2001 até 2003. Ainda na 

BrT, ocupou o cargo de diretor adjunto de Assuntos Regulatórios de março de 1999 a 

junho de 2000 e diretor de Novos Negócios de junho de 2000 a novembro de 2001. Foi 

diretor Estatutário da Solpart S/A(controladora da Brasil Telecom Participações S/A) e 

fundador e Diretor estatutário da BrT Serviços de Internet S/A e da Brasil Telecom Ce-

lular S/A (subsidiárias da Brasil Telecom S/A), tendo sido, inclusive, responsável pela 

aquisição das outorgas. Nesse mesmo período, foi conselheiro da SISTEL, à época o 

maior fundo de pensão privado do País.

Antes da Brasil Telecom, realizou consultoria nas áreas de Engenharia Civil e 

Engenharia Econômica e ocupou, posteriormente, a Diretoria de Estruturação de 

Negócios, Diretoria de Planejamento, Diretoria de Operações Financeiras e Supe-

rintendência de Desenvolvimento de Negócios do Grupo OAS. No setor público, foi 

secretário da Fazenda do Município do Salvador, secretário de Administração do 

Município do Salvador e diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento da 

Região Metropolitana do Salvador (CONDER). Foi presidente do Conselho de Adminis-

tração do Instituto de Previdência do Município do Salvador e participou do Conselho 

de Desenvolvimento Urbano do Salvador (CONDURB) e da Comissão de Economia da 

Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB).

ANPTrilhos

[ 69 ]



Mobilidade urbana para a maioria da população significa simplesmente o 

direito de ir e vir de acordo com a respectiva vontade e o desejo. Mais do 

que uma vontade e um desejo, a mobilidade decorre da obrigação diária das pessoas 

de se locomoverem da sua moradia para o trabalho, escola e outros compromissos 

e atividades. Assim, em termos urbanos, a mobilidade é um meio imprescindível 

para o exercício cotidiano das atividades econômicas e sociais dos habitantes das 

cidades, dos aglomerados urbanos e das regiões metropolitanas. Sem esse meio 

conector, é impossível pensar cidades e metrópoles. A mobilidade pelas carac-

terísticas físicas, econômicas e sociais de cada cidade tem diferentes modais de 

deslocamento e transporte que devem complementar-se e integrar-se segundo um 

planejamento dinâmico municipal e metropolitano. Dita dessa forma, a mobilidade 

parece ser simples. É, entretanto, uma disciplina complexa que mesmo em países 

de IDH elevados passa por crises e insatisfações populares e facilmente torna-se 

um estopim para crises mais sérias de conteúdo institucional.

A falta de solidez nas suas instituições, com reflexos sociais e econômicos, 

leva o Brasil a ter sérias dificuldades no enfrentamento eficiente da mobilidade e do 

ordenamento urbano. Quando alguém no exterior quer referir-se a um processo de 

desorganização ou de caos urbano, o termo é brazilianization, pela nossa incapacida-

de de gerir as grandes metrópoles. Em virtude do número de variáveis que podem 

ser abordadas e a exiguidade de espaço para desenvolvimento do tema, preferiu-se 

centrar nas dificuldades enfrentadas pelo poder público no planejamento e na im-

CAMINHAR NA 
MOBILIDADE 
METROPOLITANA

Manuel Ribeiro Filho
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plantação de uma mobilidade razoável nas regiões metropolitanas, indicando gene-

ricamente possíveis caminhos para a busca de soluções eficientes. Cabe ressalvar 

que não há como enfrentar um problema dessa ordem sem a quebra de paradigmas.

1. Planejamento: É fundamental a existência em cada estado de uma Agência ou 

Entidade Metropolitana que efetivamente exerça com autoridade a função delibe-

rativa no planejamento metropolitano em áreas de interesse comum dos municí-

pios e sobretudo de mobilidade. O nome metrô não é mero acaso. As linhas tron-

cais das metrópoles – idealmente projetadas para abrigar transporte sobre trilhos 

de alta capacidade – devem ser definidas com base em um Plano Hierárquico de 

Vias Metropolitanas e quando dimensionadas devem o ser com o espaço neces-

sário para a solução final de capacidade do tronco. O sucesso no andamento das 

obras do Metrô de Salvador, um indiscutível case sob esse aspecto, deveu-se so-

bretudo à quase inexistência de desapropriação que, por exigir pagamento prévio 

com recursos fiscais e medidas judiciais, acaba sempre por paralisar, interromper 

ou mesmo inviabilizar uma obra linear. Além disso, o Plano Hierárquico de Vias 

Metropolitanas permite a concepção eficiente das linhas auxiliares alimentadoras 

das linhas troncais de transporte. Mobilidade pressupõe uma multimodalidade 

adequada e todas as linhas e modais são importantes, o que irá variar é a capa-

cidade do modal, bem como o seu desempenho em relação à hierarquia de vias. 

O planejamento deve ser cauteloso quanto à ocupação e ao uso do solo, ao meio 

ambiente, ao modal adequado e, sobretudo, rigoroso com a regulamentação (de-

sincentivo) do transporte individual por automóvel. Esse rigor leva Cingapura 

aos mais altos índices mundiais de satisfação com o transporte urbano. É preciso 

prever faixas exclusivas para modais coletivos eficientes à manutenção da hierar-

quia da via e seu papel no processo de integração, rodízios de veículos – exceto 

para transporte coletivo e serviços públicos – e a implantação de chips visando ao 

controle e à cobrança de pedágio urbano em áreas consideradas pelo Planejamen-

to restritas ao transporte individual (zonas de alta concentração de atividades). 

Essas medidas devem ser complementadas pelo poder público com a implantação 

de semáforos inteligentes – prioridade para transporte coletivo – e de treina-

mento de agentes para operação de trânsito (não confundir com o ato isolado de 

multar). Não há eficácia na mobilidade, mediante transporte urbano, sem fluidez 

no trânsito. Mesmo os usuários do metrô ou do trem não estão imunes à falta de 

fluidez no tráfego; apesar da rapidez e independência de um transporte de alta 

capacidade sobre trilhos, esses usuários podem ficar prejudicados por não chega-

rem tempestivamente ao local da integração.

Por fim, cabe observar que as Agências ou Entidades Metropolitanas devem 

começar a realizar, utilizando dados das concessionárias, pesquisas para intro-
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duzir, ao lado de outros instrumentos já conhecidos, princípios de Big Data e de 

IoT (Internet das Coisas) como poderosas ferramentas de planejamento e acom-

panhamento das atividades ligadas à mobilidade, ao trânsito, ao meio ambiente 

(emissões de gases) e ao transporte urbano, visando principalmente à integração 

de modais e informações em tempo real, além do deadline de renovação e da 

atualidade das frotas.

2. Investimentos: A América Latina, queira-se ou não, é uma periferia do pri-

meiro mundo com limitações enormes nas áreas social, política e econômica 

decorrentes principalmente da fragilidade institucional e da globalização eco-

nômica. No Brasil, destaca-se como limitação o aspecto fiscal, crise crônica, 

que na prática veda uma política contínua de investimentos em infraestrutura 

compatível com o planejamento plurianual e com a realidade do país. 

Em média, um município, capital, fica com 18% do que se arrecada nesse 

município e tem a responsabilidade financeira de custear 70% das atividades, 

já a União fica com 68% da arrecadação e permanece com a responsabilidade 

financeira de apenas 10% das atividades. Isso é apenas uma amostragem em-

pírica do que ocorre financeiramente nas nossas capitais e, por extensão, nas 

regiões metropolitanas. A capacidade de investimento dos municípios e regiões 

metropolitanas em infraestrutura de transporte coletivo urbano sobre trilhos, 

exceto talvez São Paulo, é inexistente. O Administrador Público, pressionado, 

às vezes investe de forma equivocada em modais inadequados para corredores 

troncais pela maior facilidade de financiamento e visando a um menor custo 

de investimento inicial. Quando começam as respectivas operações, contudo, 

o sistema já se mostra ineficiente ou até ultrapassado. É preciso que se entenda 

que o grande ativo desses municípios ou dessas regiões metropolitanas (RMs) 

é a receita futura emergente da concessão que, por interessar ao setor privado, 

poderá viabilizar o empreendimento com a solução correta e com um investi-

mento público inicial reduzido. Para viabilização, mediante concessão ou PPP, 

o Projeto deve ser concebido com funcionalidade, atualidade e modernidade, 

prevendo baixo custo de desapropriação (previsão de utilização de vias e áre-

as públicas), investimento reduzido (adoção de soluções de engenharia tecni-

camente simples, evitando-se grandes estruturas ou trechos subterrâneos) e a 

integração total com os modais existentes. Cabe observar que mobilidade ur-

bana – da calçada ao corredor troncal – é una e devidamente integrada sob os 

aspectos de engenharia, operacional e tarifário.

Ainda assim, não é fácil viabilizar projetos de infraestrutura de transporte 

urbano e os municípios dependerão de aporte fiscal da União e/ou do estado. 

Como a situação fiscal da União e dos estados também é difícil ou já está em 
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crise, se o recurso a ser aportado não for contratualmente bem definido, o in-

vestimento pode sofrer solução de continuidade ou o privado não se interessa-

rá pelo projeto por não conseguir fechar com financiadores um financiamento 

do tipo Project Finance. Cuidado especial deve ser dedicado à desapropriação. 

Numa obra linear, um “soluço” – jurídico ou financeiro – na desapropriação 

pode significar uma interrupção desastrosa no investimento; o Project Finance 

fica comprometido, pois uma lacuna de apenas cem metros inviabiliza a linha 

ou a via e, com isso, deixa de existir o principal ativo para pagamento do em-

préstimo: os recursos provenientes dos bilhetes (recursos emergentes da con-

cessão). Nessa hipótese, o desembolso dos financiadores para a obra, via de 

regra, fica suspenso.

Sugere-se, por fim, que sejam criados pelo Governo Federal incentivos 

fiscais para investimentos em infraestrutura de transportes urbanos e metro-

politanos para aplicação em debêntures e ações de concessionárias inclusive 

com opção e desconto no imposto de renda. Observa-se que o Governo Fe-

deral não deve, nas concessões de financiamentos para o transporte urbano, 

tomar partido de um modal determinado para atender a diretrizes de políti-

ca industrial, deixando de lado a eficiência técnica e os aspectos sociais que 

devem prevalecer na mobilidade metropolitana. O trabalhador é quem mais 

pagará por esse equívoco. 

3. Integração, Bilhete Único e Subsídios: O subsídio ao transporte coletivo é 

praticamente global; todos os países o praticam independentemente do nível 

da renda per capita ou do IDH. O transporte urbano ou metropolitano é meio; 

o fim são principalmente as atividades sociais, econômicas, laborais, educa-

cionais e de saúde. O transporte urbano, mais do que uma necessidade do 

indivíduo, é uma necessidade vital do país e da sociedade. Adicionalmente, o 

trabalhador já está pagando o transporte urbano com as horas in itinere indis-

pensáveis a sua jornada laboral e que por elas nada recebe (horas dedicadas ao 

trabalho, sem produção e sem remuneração). É imperativo, portanto, o sub-

sídio que possibilite a modicidade tarifária adequada ao padrão de renda do 

trabalhador brasileiro. O custo do transporte urbano tal como ocorre na Pre-

vidência deve ser universal, compulsório e bancado por toda a sociedade com 

subsídios efetivos e transparentes. O que não pode é a utilização no transporte 

urbano do subsídio cruzado, em que o poder público gera benefícios para 

o usuário do transporte coletivo pagar. Em muitas cidades a gratuidade do 

idoso, do estudante, incluído o de escola privada, da polícia e do deficiente 

é bancada pelo subempregado, desempregado e trabalhador do mais baixo 

estrato de renda que paga o bilhete.
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Com referência ao subsídio, tem-se que definir alguns princípios: (i) duas 

tarifas: a tarifa de público paga efetivamente pelo usuário não isento e a tarifa 

do serviço, valor recebido pelo concessionário em virtude da efetiva prestação 

do serviço; (ii) universalidade da tarifa do serviço; (iii) integração tarifária: 

um bilhete de ida e outro de volta com utilização livre nos diversos modais 

com limite de tempo e sem limite de linhas; (iv) introdução do bilhete único 

metropolitano com mesma tarifa de público independentemente da distância; 

(v) integração de todos os modais de transporte metropolitano considerados 

essenciais pelo planejamento, inclusive aquaviários.

Além das dificuldades em razão das obrigações contratuais existentes, a 

implantação de subsídio dependerá de recursos fiscais num quadro cronicamen-

te adverso. Como sugestão inicial propõe-se, em cada RM com mais de dois mi-

lhões de habitantes, a criação de um Fundo Social de Mobilidade Metropolitana 

pela internalização de recursos fiscais do estado e dos municípios integrantes 

da respectiva RM e mais os provenientes de: (a) receitas oriundas do desincen-

tivo ao uso do transporte individual ou seletivo (ônibus e micro-ônibus padrão 

turismo) representadas por: (a1) uma contribuição constitucional (semelhante 

à de Iluminação Pública) sobre gasolina, etanol e gás natural a ser instituído por 

emenda constitucional; (a2) pedágio eletrônico urbano; (a3) adicional sobre o 

IPVA; (b) contribuição ou taxa para o transporte do trabalhador (semelhante 

à existente na França) a ser paga pelo Sistema S, que a negociará com o setor 

produtivo; (c) eventual valor de outorga de concessão ou PPP e os oriundos de 

projetos associados e receitas acessórias; (d) parte da receita de contribuição 

de melhoria a ser calculada de forma proporcional à valorização imobiliária re-

sultante dos investimentos públicos; (e) parte da receita proveniente do solo 

criado ou de instrumentos que o representem como, por exemplo, CEPAC; e (f) 

parte de receita de royalties de petróleo (pré-sal) e multas de trânsito. 

Nas Regiões Metropolitanas, com a ausência de subsídio tendem a ocorrer, 

entre outras consequências, a fuga de usuário do sistema de transporte coletivo, 

a densificação das cidades e bairros mais próximos com ocupações espontâneas 

(principalmente em encostas e fundos de vale), a verticalização habitacional de 

risco e as dificuldades do trabalhador que mora nas localidades mais distantes 

das RMs de se inserir no mercado de trabalho formal em virtude do elevado 

custo de deslocamento. Acrescentem-se ainda crises sociais periódicas na data-

-base de reajuste de tarifas com a eventual paralisação da mobilidade nas cida-

des e a consequente redução das atividades econômicas.

A fiscalização do subsídio hoje está facilitada em virtude do CPF e da ar-

ticulação de bancos de dados como o do Bolsa-Família, SUS, INSS etc. Adicio-

nalmente, o setor de transporte metropolitano poderá evoluir para um con-
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trole mais eficiente de todo o sistema integrado mediante o desenvolvimento 

da tecnologia do blockchain para a área de transporte urbano que, integrado a 

normas de conformidade (compliance), garantirá a rigorosa e correta aplicação 

dos recursos referentes a subsídio.

4. Aspectos Institucionais:
4.1. Regiões Metropolitanas: Não há modelo institucional para a implantação 

das Regiões Metropolitanas. Todas as leis estaduais existentes, quando co-

meçam a gerar efeitos, têm sua constitucionalidade questionada. As deci-

sões do STF têm declarado constitucionalidade parcial, mas que desfiguram 

a lei e tornam difícil, senão impossível, sua aplicação. A última Lei Estadual 

Complementar aprovada foi a do estado da Bahia, que criou a Entidade Me-

tropolitana da Região Metropolitana do Salvador (Lei Complementar n.º 41 

de 13/06/2014), que teve de imediato sua constitucionalidade contestada 

pelo DEM mediante ADI n.º 5155, de 2014, e está conclusa a um dos mi-

nistros do STF, sem qualquer evolução. Mesmo com um importante estado 

– geograficamente uma Região Metropolitana – sob intervenção federal, o 

tema não logrou obter a importância devida na nossa Corte Constitucional. 

É vital o balizamento do STF, pois a falta de uma gestão metropolitana efi-

ciente em muito colabora para o caos urbano vivido pelo País;

4.2. Tributos e Política Industrial: A crise fiscal pela qual o País cronicamente 

se deixa abater tem levado o Poder Público ao absurdo de insensibilida-

de social quando taxa com imposto indireto e com alíquotas elevadas a 

energia elétrica fornecida ao transporte sobre trilhos e ao combustível do 

transporte sobre pneus. De novo o mais baixo estrato de renda contribui 

para financiar o estado, enquanto as montadoras são desoneradas. É ne-

cessário que se defina um teto nacional para os tributos que incidam sobre 

os principais insumos (Curva ABC) para a prestação de serviços de trans-

portes coletivos urbanos e metropolitanos e que se direcione a Política In-

dustrial no setor de transporte coletivo para a renovação de frota quase de 

maneira compulsória como se fez com aparelhos elétricos de linha branca.

Vamos caminhar na mobilidade metropolitana e buscar retirá-la do cenário de 

brazilianization. Será uma tarefa difícil enquanto o Brasil for o paraíso do transporte 

individual e praticar uma política industrial míope e equivocada para o setor. 
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1. Introdução: A abordagem usualmente utilizada na medição das emis-

sões de CO
2
 (dióxido de carbono) em sistemas de transportes considera as 

emissões decorrentes da queima do combustível. Para sistemas sobre trilhos 

movidos à energia elétrica, como ferrovias, Veículos Leves sobre Trilhos (VLT) 

e metrôs, considera-se a emissão indireta produzida na geração da eletricidade 

e provocada pela queima de combustíveis nas fontes térmicas que compõem a 

matriz de geração de eletricidade. No Brasil, a matriz tem sido predominante-

mente hidráulica, com composição de 81,7% de energia renovável (EPE, 2017), 

comprovando os benefícios ambientais proporcionados pela operação dos sis-

temas sobre trilhos do país. Uma pesquisa abrangente da emissão de CO2
 produ-

A CONSTRUÇÃO DO INVENTÁRIO 
DO CICLO DE VIDA (ICV) PARA 
CÁLCULO DAS EMISSÕES DE CO2 
PRODUZIDAS POR SISTEMAS 
SOBRE TRILHOS DURANTE 
AS FASES DO CICLO DE VIDA: 
APLICAÇÃO NA LINHA 4 DO 
METRÔ DO RIO DE JANEIRO

Carlos Eduardo 
Sanches de Andrade

Marcio de Almeida 
D’Agosto
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zida pelos sistemas de transportes, que contemple outras emissões além da ope-

racional, impõe a necessidade de considerar o ciclo de vida desses sistemas. O 

objetivo deste trabalho é construir o Inventário do ciclo de Vida (ICV) da L4 – 

Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro, verificando se, considerando a abordagem 

de ciclo de vida, o sistema continuará a contribuir na redução das emissões.

2. A análise do ciclo de vida: A avaliação do impacto ambiental produzido por 

um sistema, sob a abordagem do ciclo de vida, considera todas as suas fases, 

desde a sua construção até o fim de vida desse sistema. A metodologia mais uti-

lizada nessa abordagem é denominada ACV – Análise do Ciclo de Vida (ACV), 

em inglês (LCA - Life Cycle Assessment).

3. Método de trabalho: O método escolhido foi estabelecer e aplicar à L4 um pro-

cedimento para sistemas de transportes de passageiros sobre trilhos. O procedi-

mento é genérico e pode ser aplicado a quaisquer tipos de sistemas sobre trilhos.

3.1. Objetivo e escopo do ICV: O escopo inclui a construção da infraestru-

tura, a fabricação dos trens, a manutenção, a operação da infraestrutura e 

a operação dos trens. 

3.2. Unidade funcional: A unidade funcional escolhida é 1 passageiro-quilô-

metro (1 PKM).

3.3. Fatores de emissão: Fatores de emissão de diversas fontes foram uti-

lizados neste trabalho. Para os materiais, usou-se o conceito de energia/

carbono embutido, que acumula os valores de carbono desde a extração 

da matéria-prima até o produto fabricado.

3.4. Eletricidade: A rede elétrica brasileira é interconectada e seu fator de 

emissão nacional é divulgado pelo governo brasileiro. 

3.5. Processos: Os processos em cada fase do ciclo de vida são descritos  

a seguir.

3.5.1. Construção da infraestrutura A construção da infraestrutu-

ra do sistema inclui etapas como a construção das fundações das 

vias, a construção de túneis, elevados e estações e a fabricação 

e instalação da via permanente. Todos os dados foram obtidos 

por intermédio da RIOTRILHOS (2015). As atividades incluídas 

no procedimento são: transporte fornecedor – obra; transporte 

dentro da obra, construção civil e da via permanente (consumo 

de combustíveis fósseis pelos equipamentos, consumo de energia 

elétrica pelos equipamentos e consumo de materiais). 

3.5.2. Fabricação dos trens Os trens utilizados na L4 vieram de uma 

empresa chinesa. Foram encomendados 15 trens para atender à 
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L4. Todos os dados são provenientes do METRÔ RIO (2014). As 

atividades do procedimento são: a fabricação dos trens e o seu 

transporte até a obra. 

3.5.3. Manutenção dos trens e da infraestrutura: A manutenção foi 

considerada de forma agregada, para os trens e para a infraestru-

tura, uma vez que foi baseada nos dados históricos disponíveis de 

manutenção das Linhas 1 e 2 do Metrô Rio. Fez-se uma estimativa 

da futura manutenção da L4 com o uso desses dados, consideran-

do uma proporcionalidade entre as extensões das linhas. 

3.5.4. Operação da infraestrutura: A operação da infraestrutura in-

clui itens como a iluminação das estações, o funcionamento das 

escadas rolantes e demais equipamentos das estações e locais de 

apoio à operação, assim como as atividades de segurança. As ati-

vidades do procedimento são: transporte, equipamentos e opera-

ção da infraestrutura. Foi feita uma estimativa da futura operação 

da infraestrutura da L4 tendo em vista esses dados, considerando 

uma proporcionalidade entre as extensões das linhas, com base 

nos dados históricos disponíveis da operação da infraestrtura das 

Linhas 1 e 2.

3.5.5. Operação dos trens: Para a estimativa da energia necessária à 

operação dos trens, é preciso estimar a carga do sistema, ou seja, 

a quantidade de PKM da demanda. Essa quantidade de PKM foi 

estimada com base no estudo de previsão de demanda da FGV 

(2011), resultando em uma quantidade de 87.747.683.773 de 

PKM no ciclo de vida de 60 anos. Conhecida essa demanda, pro-

cede-se a um plano de oferta, a quantidade de lugar-km – LKM 

oferecido, que possa atendê-la. Esse valor foi definido como de 

14.107.891 carro-km/ano, o que resultará em 256.763.615.472 

LKM no ciclo de vida. Uma classificação denominada AW3 foi 

criada pela APTA (2013), em que AW3 = passageiros ocupando 

todos os assentos + 6 passageiros em pé por m2 nas áreas livres. Os 

trens da L4 têm uma lotação AW3 de 1.820 passageiros (METRÔ 

RIO, 2014). Para calcular a carga média no trajeto analisado será 

utilizada a fórmula: 

em que LKM AW3 é a quantidade de LKM ofertada no trajeto 

analisado na classificação AW3 e PKM é a demanda real. Aplica-

carga = PKM/LKM AW3
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da à L4, a carga média no ciclo de vida será de: 87.747.683.773 / 

256.763.615.472 = 34,17%. 

4. Resultados: Os dados calculados para as emissões produzidas em tCO
2
 (tone-

ladas de CO
2
) no ciclo de vida da L4 estão resumidos, por fases do ciclo de vida, 

na TABELA 1.

Tabela 1: Emissões no ciclo de vida da Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro.

Construção 
da Infraes-

trutura

Fabricação 
dos Trens

Manutenção
Operação 

da Infraes-
trutura

Operação 
dos Trens

Total
Ciclo de 

Vida

Emissões 
Produzidas 

de CO2 
(tCO2)

607.891 44.895 27.075 68.068 471.822 1.219.751

Tabela 2: Resultados do ICV por PKM e por fase do ciclo de vida

Resultados 
do ICV

Construção 
Infraestru-

tura 

Fabricação 
Trens 

Manutenção
Operação 

Infraestru-
tura 

Operação 
Trens 

Total
Ciclo Vida

Emissões 
Totais de 

CO2 (gCO2)
6,93 0,51 0,31 0,78 5,38 13,90

5. Conclusões: A fase com maior participação nas emissões de CO
2
 do ciclo de 

vida é a construção (49,84%), seguida da operação dos trens (38,68%), tendo as 

demais fases (fabricação dos trens, manutenção e operação da infraestrutura) 

pouca participação. O resultado final de 13,90 gramas de CO
2
 por PKM é bem me-

nor que os valores médios de emissão de queima de combustível de automóveis 

e ônibus, respectivamente de 110 e 64 gCO
2
/PKM (METRÔ SÃO PAULO, 2014). 

As emissões do carbono embutido nos materiais são predominantes du-

rante a construção da infraestrutura (81,61%) e manutenção (66,18%). Duran-

te a fabricação dos trens, o mais alto nível de emissões é devido ao combustível 

utilizado no processo (42,87%), enquanto a eletricidade é predominante duran-

te a operação da infraestrutura (99,61%) e dos trens (100%). Durante o ciclo de 

vida completo, a eletricidade (46,66%) e os materiais (43,49%) são responsá-

veis pela maior parte das emissões.

Pelos resultados obtidos, pode-se concluir que a Linha 4 deverá efetiva-

mente contribuir para a redução das emissões do setor de transporte da cidade 

do Rio de Janeiro, quer em uma perspectiva operacional, quer de ciclo de vida. 

Os resultados principais do ICV na unidade funcional escolhida (1 PKM) 

e apresentados por fases do ciclo de vida estão na TABELA 2. 
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Há décadas, muitos países vêm utilizando o transporte urbano sobre trilhos 

como solução para os graves problemas de mobilidade em suas cidades de 

médio e grande portes, ainda mais que existe um consenso entre os especialistas de 

que o modo metroferroviário produz magníficos benefícios, tangíveis e intangíveis, 

desde que bem planejado e integrado com os demais modos de transporte.

O transporte público sempre foi um desafio para os governantes em todo o 

mundo, especialmente no Brasil, onde cerca de 85% da população reside em áreas 

urbanas, gerando cerca de 214 milhões de viagens diariamente, visto que os locais 

de moradia, de trabalho e de lazer estão cada vez mais separados espacialmente en-

tre si. Além disso, o Brasil sofre as consequências da infeliz opção pelo transporte 

rodoviário, tanto de carga como de passageiros, feita na metade do século passado, 

em detrimento do transporte sobre trilhos. Nas cidades brasileiras com mais de 

60 mil habitantes, o ônibus responde por 86% dos passageiros dos transportes co-

letivos. Enquanto nossas grandes cidades possuem insuficientes linhas de metrôs 

e deficientes sistemas de trens urbanos, dezenas de metrópoles pelo mundo afora 

contabilizam, há muito tempo, extensas e competentes redes metroferroviárias, 

que são a base de seus sistemas de transporte público e responsáveis pelo excelente 

nível de mobilidade urbana de suas populações.

O TRANSPORTE 
URBANO SOBRE 
TRILHOS É SEMPRE 
VIÁVEL

Marcus Quintella
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A classe política e os governantes precisam prestar atenção aos gravíssimos 

problemas dos transportes urbanos que afetam a vida das pessoas e são serviços 

públicos fundamentais para o bem-estar da população. O transporte público deve-

ria ser tratado como uma necessidade humana básica, assim como educação, saúde, 

habitação, saneamento, segurança e nutrição. Contudo, não é isso que constatamos 

na maioria das cidades brasileiras, que possuem sistemas de transportes deficientes 

e altamente dependentes do transporte sobre pneus. 

O transporte metroferroviário tem de ser visto como a espinha dorsal do siste-

ma de transporte público de qualquer grande cidade brasileira, devido a sua enorme 

capacidade de atender às crescentes demandas por transporte de massa e por sua re-

conhecida produtividade, competitividade e eficácia. Além disso, o transporte de pas-

sageiros sobre trilhos tem um grande poder estruturante sobre a economia das regiões 

metropolitanas e apresenta uma viabilidade socioeconômica e ambiental incontestável.

Existem muitos estudos comprobatórios da viabilidade socioeconômica e am-

biental dos projetos metroferroviários, que mostram claramente que são gerados 

benefícios suficientes para superar os investimentos públicos realizados. Os bene-

fícios tangíveis mais conhecidos e mensurados monetariamente são as reduções de 

acidentes de trânsito, diminuição dos tempos de viagem, redução do consumo de 

combustíveis, eliminação de congestionamentos, redução das poluições atmosféri-

ca e sonora, valorização imobiliária, redução dos custos de manutenção e operação 

das vias urbanas, redução dos custos operacionais dos veículos e aumento de arre-

cadação tributária. Além disso, são gerados benefícios intangíveis como conforto, 

segurança, tranquilidade e melhor qualidade de vida.

A gasolina e o diesel usados no transporte urbano são os principais poluen-

tes que contribuem para o aquecimento global e a poluição do ar, com emissões de 

monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, hidrocarbonetos, óxidos de enxofre e 

material particulado. Essas emissões causam danos ambientais, como o aumento do 

efeito estufa, e contribuem fortemente para o adoecimento e morte de milhares de 

brasileiros, todo ano. O monóxido de carbono, em grande quantidade e em ambien-

tes fechados, causa tonturas, vertigens, alterações no sistema nervoso central e pode 

levar ao óbito. O dióxido de enxofre, presente na combustão do óleo diesel, provoca 

coriza e danos irreversíveis aos pulmões e também pode ser fatal, em alta dosagem. 

A fuligem pode atingir o pulmão das pessoas e agravar quadros alérgicos como asma 

e bronquite, irritação de nariz e garganta e facilitar a propagação de infecções gripais. 

Os sistemas metroferroviários emitem 75% de óxido de nitrogênio a menos que os 

automóveis e quase nenhum hidrocarboneto e monóxido de carbono. 

 A poluição sonora produzida pelo trânsito caótico provoca distúrbios do 

sono, estresse, perda da capacidade auditiva, dores de cabeça, náuseas, perda de 

concentração, taquicardias e alergias.
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Um estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS), publicado em 2016, 

confirma que a mobilidade urbana interfere em aspectos como qualidade do ar, 

estresse, sedentarismo e obesidade, e pede mais incentivos para o transporte co-

letivo, especialmente redes de metrô. A OMS preconiza que a poluição do ar em 

ambientes externos causa severos prejuízos para a saúde humana, responsável 

por cerca de três milhões de mortes por ano no planeta. Os modos ineficientes de 

transporte figuram entre as principais fontes de poluição do ar causadoras dessa 

tragédia humana.

O grau de eficiência energética dos sistemas metroferroviários, traduzido em 

economia de energia, constitui uma das grandes vantagens que essa modalidade 

tem sobre a concorrência rodoviária. A escassez das fontes de energia em relação à 

demanda crescente, aliada aos aumentos vertiginosos nos preços do petróleo, jus-

tifica o redirecionamento de políticas de incentivo a investimentos em transpor-

te metroferroviário. Para cada 10 mil veículos, com apenas 1 ocupante, atraídos 

para o sistema metroferroviário, são economizados cerca de 10 milhões de litros 

de combustível. A energia elétrica, combustível propulsor dos sistemas metroferro-

viários modernos, configura-se uma fonte de energia renovável e limpa, se compa-

rada aos combustíveis derivados do petróleo. Um trem cheio possui uma eficiência 

energética 15 vezes superior à do automóvel. 

Por exemplo, o Metrô-SP é responsável pela poupança de cerca de 435 mi-

lhões de litros de combustíveis por ano, em média, equivalentes a 4,35 milhões de 

barris de petróleo bruto, o que proporciona uma economia de US$ 325 milhões 

para o país. Entre 2005 e 2016, os benefícios sociais totais acumulados gerados 

pelo Metrô-SP totalizaram R$ 114 bilhões, montante suficiente para retornar todo 

o investimento aplicado na construção da rede metroviária da capital paulistana.

A implantação de sistemas metroferroviários também proporciona significati-

vos ingressos de impostos aos cofres municipais, estaduais e federal. Em 20 anos, um 

metrô típico brasileiro tem a potencialidade de arrecadar em tributos o equivalente 

a 33% dos investimentos de sua implantação. Apenas a Linha 1 do Metrô-SP propor-

cionou, nos primeiros 25 anos de operação, em seus entornos, um incremento de 

receitas de IPTU equivalente a todo o investimento realizado pela prefeitura.

Os sistemas metroferroviários apresentam baixos índices de acidentes e evi-

tam milhares de mortes no trânsito, gerando menos danos às famílias e à sociedade. 

Os imóveis residenciais e de negócios lindeiros às estações metroferroviárias são 

valorizados. Os trens, estações e leitos ferroviários podem ser explorados para a 

veiculação de propaganda de diversos modos, gerando receitas acessórias e promo-

vendo o interesse público. 

O transporte metroferroviário faz melhor uso do espaço urbano, visto que 

uma via de metrô pode transportar 60.000 passageiros por hora, enquanto uma 

ANPTrilhos

[ 87 ]



faixa de ônibus urbano pode chegar a 6.700 passageiros por hora e três faixas para 

automóveis não ultrapassam a 5.450 passageiros por hora. Aproximadamente 1.200 

passageiros são transportados em um trem de metrô, o que corresponderia a uma 

fila de 25 ônibus ou 830 automóveis.

Em última análise, não há argumento algum que possa suportar as decisões 

governamentais contrárias à implantação de sistemas metroviários nas grandes re-

giões metropolitanas brasileiras. Independentemente de seus altos custos finan-

ceiros de implantação, manutenção e operação, em termos sociais, econômicos e 

ambientais, os metrôs e trens urbanos serão sempre viáveis. 
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Introdução
No Brasil, o desenvolvimento desordenado dos centros urbanos faz com 

que uma parcela expressiva da população precise realizar longos deslocamentos 

para atender a suas necessidades, sobretudo de empregos. Isso gera diversos custos 

à sociedade, nos âmbitos econômico, ambiental, social, entre outros.

Com isso, medidas para a melhoria da mobilidade urbana ganham cada vez 

mais relevância nas políticas públicas. A mobilidade urbana é definida pela Política 
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Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU)1 como as condições em que se realizam os 

deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano, primordial para reduzir desi-

gualdades e proporcionar melhor qualidade de vida e desenvolvimento econômico.

É fundamental que investimentos em sistemas de transporte estejam em 

consonância com as relações econômicas e sociais existentes e almejadas, além de 

contemplarem a sustentabilidade ambiental (MOTTA; OUVERNEY, 2014). Entre 

as opções existentes, os modos sobre trilhos se destacam, dado seu potencial de 

atendimento à demanda e de inserção no território com baixa emissão de poluentes 

(EIU, 2011).

Há diversas modalidades de transporte de passageiros sobre trilhos. O QUADRO 1 

apresenta características das mais utilizadas em grandes centros urbanos.

1  Brasil, Lei nº 12.587/12.

Quadro 1: Opções de transporte de passageiros sobre trilhos.

Variáveis Monotrilho Light rail
(VLT)

Heavy rail
(metrô)

Trens de 
subúrbio

Tipo de uso
Local e 
urbano

Urbano Urbano
Ligação entre 
municípios 
vizinhos

Nível de segregação 
das vias

Inteiramente 
segregadas

Mistas
Inteiramente 
segregadas

Inteiramente 
segregadas

Tipo de tração Elétrica
Elétrica ou 

diesel
Elétrica

Elétrica nos 
vagões ou 
locomotiva

Velocidade média 
(km/h)

30-35
(80 máx.)

20-35
(80 máx.)

30-40
(80 máx.)

40-60
(120 máx.)

Distância entre as 
estações

0,5 km -
1,5 km

0,3 km -
1,0 km

0,7 km -
1,5 km

1,0 km -
5,0 km

Passageiros por 
hora por direção 

(pphpd)

12.000 - 
48.000

2.000 - 
25.000

15.000 - 
80.000

15.000 - 
80.000

Custo do material 
rodante (US$)

02 - 06 02 - 05 02 - 05 01 - 03

Custo de 
implementação 

(US$)
40 - 100 13 - 40 45 - 350 05 - 25

Vida útil do 
material rodante 

(anos)
10 a 20 25 a 30 25 a 30 25 a 30

Fonte: Elaboração própria, com base em CNT (2016) e VAZ et al. (2014).
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Essas opções demonstram o potencial do transporte sobre trilhos para aten-

der às necessidades de deslocamentos em áreas urbanas. Vaz et al. (2014) ressal-

tam que a escolha da modalidade deve ser pautada por requisitos técnicos, não 

havendo sistema “melhor”, mas sim sistemas mais adequados a aplicações distintas.

Este artigo reafirma a importância do setor ferroviário para a mobilidade ur-

bana, em especial no contexto dos grandes centros urbanos nacionais. São desta-

cados os impactos negativos à sociedade causados por más condições de mobili-

dade e o modo como o transporte sobre trilhos pode mitigá-los. Posteriormente, 

é apresentado o caso da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), além do 

panorama traçado por seu Plano Diretor de Transporte Urbano (PDTU). Por fim, 

aborda-se a importância de investimentos em modos sobre trilhos para melhora 

das condições de deslocamento.

1. O custo dos deslocamentos no Brasil: A piora das condições de desloca-

mento em boa parte das metrópoles do País leva considerável parte da popula-

ção a despender tempo excessivo em seus deslocamentos. Isso gera problemas 

de saúde, aumento da poluição atmosférica, maiores custos de frete e redução 

da produtividade dos trabalhadores, por exemplo. 
Estudo da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) 

mostrou que, em 2012, 17 milhões de trabalhadores das 37 principais áreas 

metropolitanas do Brasil sofreram com excesso de tempo em seus trajetos ca-

sa-trabalho-casa diariamente, gastando em média 1h54min (FIRJAN, 2015). 

Considerando-se o que eles poderiam ter produzido durante o tempo gasto em 

deslocamento, a “produção sacrificada” (MOTTA, 1997), isso custou R$ 111,1 

bilhões para o País, o equivalente a 4,4% de seu Produto Interno Bruto (PIB) 

no ano. 

É notório que a melhora da mobilidade urbana nas áreas urbanas é impres-

cindível para o desenvolvimento econômico e da qualidade de vida da população. 

É necessário, em conjunto com um planejamento territorial adequado, desenvol-

ver um sistema de transportes que supra as necessidades de deslocamentos.

Nesse contexto, os diferentes modos de transporte sobre trilhos são im-

portantes soluções. Apesar de sua relevância para a mobilidade, são pouco ex-

plorados nacionalmente: o Brasil conta com apenas vinte sistemas do tipo, dis-

tribuídos em onze estados e no Distrito Federal, abrangendo menos de 50% do 

País (ANPTrilhos, 2017).

A complexidade das intervenções necessárias para implantação de trans-

portes sobre trilhos faz com que seja necessária visão de longo prazo. Contudo, 

de modo geral, não é isso que se observa, como no caso da Região Metropolita-

na do Rio de Janeiro (RMRJ).
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2. O caso da Região Metropolitana do Rio de Janeiro: A região compreende 

21 municípios (anexo 1), concentrando mais de 12 milhões de habitantes (73,7% 

da população fluminense) em área equivalente a 15,4% do território estadual2. 

A RMRJ conta com importantes sistemas de transporte de passageiros so-

bre trilhos: metrô, trem urbano e VLT3. O sistema de trens urbanos possui 270 

quilômetros de extensão, divididos em cinco ramais e três extensões, atenden-

do a doze municípios da RMRJ4. Transporta, em média, 600 mil passageiros por 

dia útil.

Já os sistemas de metrô e VLT atendem apenas à capital fluminense. O pri-

meiro possui 57 quilômetros, divididos em três linhas, transportando em mé-

dia, 850 mil passageiros por dia. O segundo interliga a região central ao aeropor-

to e à região portuária por meio de duas linhas com extensão de 28 quilômetros 

e 26 estações, transportando, em média, 60 mil passageiros por dia. Há uma 

terceira linha em construção, com previsão de ser concluída até o final de 2018.

Apesar de contar com as opções descritas, a região possui significativos 

gargalos de mobilidade. Em 2012, 2,8 milhões de trabalhadores da RMRJ le-

varam, em média, 2h21min no trajeto casa-trabalho-casa, diariamente, maior 

tempo entre as principais áreas metropolitanas do País (FIRJAN, 2015).

Objetivando-se mensurar a demanda futura de transportes, foi atualizado 

em 2015 o Plano Diretor de Transporte Urbano da Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro (PDTU). O estudo visa orientar políticas públicas de mobilidade 

urbana e, em consonância com a PNMU, privilegiar investimentos nos sistemas 

públicos de transporte.

O PDTU propõe soluções para os gargalos mapeados em horizontes 

de curto (2016), médio (2021) e longo prazo (pós-2021). O cenário final5 –  

FIGURA 1 – é apresentado a seguir:

2 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
3 Há ainda um sistema de bondes e de trem turístico, não abordados neste artigo por sua baixa participação na dinâmica de 
transportes da região.
4 Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, Rio de 
Janeiro e São João de Meriti.
5 Rede futura desejável pós-2021.
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As recomendações do PDTU para o desenvolvimento sustentável da RMRJ 

evidenciam o preponderante papel a ser desempenhado pelo setor ferroviário. 

Seu alto potencial para atendimento de demanda, inserção no território e redu-

ção da emissão de poluentes são importantes para construção de uma rede de 

transportes de alta capacidade.

3. Considerações Finais: Este artigo buscou evidenciar a relevância do transporte 

sobre trilhos como solução para a melhorar as condições de mobilidade urbana.

Apesar de sua capacidade de atendimento a diferentes níveis de demanda 

e condições de implantação e sua baixa emissão de poluentes, o transporte de 

passageiros sobre trilhos muitas vezes não é devidamente atendido como prio-

ritário no País. O desenvolvimento de redes eficientes de deslocamentos sobre 

trilhos passa necessariamente pela visão de longo prazo de seus benefícios. 

Os avanços no setor podem ser alcançados com a execução de projetos 

e iniciativas já existentes. Nesse sentido, o PDTU da Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro traz os projetos prioritários para a construção de uma rede de 

transporte integrada, capaz de atender à demanda futura. 

A importância do setor para o estado é evidenciada no Mapa do Desenvol-

vimento do Estado do Rio de Janeiro 2016-2025, da FIRJAN. De cinco propos-

tas para melhoria da mobilidade urbana, duas referem-se a investimentos em 

modos sobre trilhos (FIRJAN, 2016).

Figura 1: Rede Futura Desejável (pós-2021)

Fonte: PDTU, 2015.
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Desse modo, o transporte de passageiros sobre trilhos é essencial para que 

os centros urbanos brasileiros, inclusive os fluminenses, superem os desafios 

de mobilidade urbana. Para que haja melhora das condições de deslocamento, é 

necessário desde já incluir o setor como prioridade nas políticas de planejamen-

to urbano e de transportes. 
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Do bonde da Trilhos Urbanos, na Santo Amaro da Purificação do jovem 

Caetano Veloso, ao bonde do Barbalho, no qual, segundo Gilberto Gil, o 

anônimo rapaz pongava de um jeito inteligente, o transporte sobre trilhos vem 

contribuindo na construção e transformação das cidades brasileiras e, também, na 

conformação de sua memória coletiva urbana.

Os bondes implantados pelos ingleses no século 19 foram paulatinamente 

sendo substituídos por outros meios de transporte e sobreviveram, nas grandes 

metrópoles, apenas em situações muito específicas, como os bondes de Santa Tere-

sa e do Corcovado, no Rio de Janeiro, ambos consagrados como passeios turísticos 

imperdíveis e, ao mesmo tempo, transformados – associados aos Arcos da Lapa e 

ao Cristo Redentor, respectivamente – em importantes cartões -postais da Cidade 

Maravilhosa. O metrô do Rio, construído a partir dos anos 1970, veio facilitar as 

conexões entre o centro, a Zona Norte, a Zona Sul e a Barra, e transporta hoje, 

diariamente, quase um milhão de passageiros. Mais recentemente, a implantação 
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do VLT Carioca está contribuindo de forma inconteste para a requalificação urbana 

da área central do Rio e se tornando parte fundamental na constituição da nova 

imagem do centro carioca, junto com edifícios icônicos como o Museu do Amanhã 

e o Museu de Arte do Rio, na Praça Mauá.

Em Salvador, o Plano Inclinado Gonçalves, instalado na década de 1880 e cha-

mado antigamente de charriot, como lembra Francisco Alves em samba que fez su-

cesso nos anos 1940, segue ativo após mais de 120 anos de funcionamento e depois 

de diversas intervenções de modernização. O Plano Inclinado do Pilar, inaugurado 

dez anos depois, passou décadas sem funcionar, até sua recente reabertura, en-

quanto o Plano Inclinado Liberdade-Calçada, no início da década de 1980, veio se 

juntar aos anteriores para transportar diariamente centenas de pessoas, vencendo 

a encosta que caracteriza a paisagem urbana de Salvador e que, desde a fundação 

da cidade, em 1549, se colocou como um desafio em termos de mobilidade. A inau-

guração, nos últimos anos, das linhas 1 e 2 do metrô de Salvador, paralelamente ao 

início dos estudos para modernizar o “Trem do Subúrbio”, transformando-o em 

um VLT, veio resgatar a importância do transporte sobre trilhos na primeira capital 

brasileira – a segunda cidade da América do Sul a implantar um sistema de trans-

porte coletivo sobre trilhos, em 1869, quatro anos antes que Lisboa contasse com 

sistema semelhante. 

O transporte sobre trilhos faz parte, hoje, da vida cotidiana de milhões de pes-

soas que vivem nas grandes metrópoles brasileiras, de Porto Alegre a Fortaleza, de 

Brasília a Recife, contribuindo na estruturação urbana e na articulação entre cen-

tros e periferias. Mesmo cidades de menor porte, como Santos e São Vicente, em 

São Paulo, e Sobral, no Ceará, passaram a contar, nos últimos anos, com sistemas 

de Veículo Leve sobre Trilhos que estruturam seus territórios. Essas redes facilitam 

a mobilidade dos brasileiros e, em diversas situações, estabeleceram novos vetores 

de expansão e adensamento e de requalificação urbana. 

A melhoria da qualidade de vida dos moradores das grandes metrópoles bra-

sileiras depende, inexoravelmente, da ampliação das redes de transporte de massa, 

diminuindo os tempos de deslocamento. A adoção do transporte urbano de passa-

geiros sobre trilhos certamente tem um importante papel a cumprir nesse proces-

so, inclusive pela reduzida emissão de gases poluentes, quando confrontada com a 

do transporte urbano de passageiros sobre rodas.

Da distante Jaçanã, do “Trem das onze”, de Adoniran Barbosa, ao trem da 

Central do Brasil, de Marinês, Jorge Benjor e tantos outros, passando ainda pelo 

Metrô da Linha 743, de Raul Seixas – metáfora da repressão do período da ditadura 

militar –, o transporte sobre trilhos continua fazendo parte da vida cotidiana e das 

referências sociais e culturais de milhões de brasileiros... e certamente continuará 

a sê-lo, ainda, por muitos e muitos anos. 
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I. Introdução
As grandes cidades pulsam cheias de vida, transportando por meio de suas 

diversas conexões, o seu bem mais precioso, as pessoas. Em redes de variados tipos 

de transporte, usuários geram a escala para a existência de uma miríade de ilhas de 

produção e consumo, que, dinamicamente, moldam o conteúdo das matrizes de 

origem e destino do tecido urbano. Daí o conceito de mobilidade urbana que co-

necta as vias de trânsito aos centros de oferta e demanda, criando um ambiente que 

reflete o modo como o conjunto de movimentos se acomoda ante os aglomerados 

de atividades sócio e econômicas e em rede com os núcleos residenciais. A cidade 

passa, então, a funcionar como um organismo constituído de artérias e vasos que se 

comunicam em resposta às atividades que demandam locomoção.

O Brasil se consolida rapidamente como um país urbano e metropolitano, 

com cerca de 45,7% do total de pessoas vivendo nas 26 regiões metropolitanas 

com população acima de 1 milhão de habitantes (Fonte: IBGE, https://www.ibge.

gov.br/2016). A consequência desse processo é a poluição crescente, acidentes de 

trânsito e congestionamentos, aumento da criminalidade, entre outros. Isso resulta 

em um permanente estado de insatisfação da população em relação aos sistemas 

de transportes que, por sua vez, se veem submetidos a uma crescente expansão da 

renda e do emprego (com exceção dos períodos de crises econômicas), o que au-
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menta a demanda da população por mobilidade e suas taxas de motorização (Fonte: 

Castelar, Fontes e Azevedo, Desafios e Perspectivas para as Cidades Brasileiras, 

Seminário de Mobilidade Urbana, FGV, 2014).

Nesse contexto, a mobilidade urbana e suas formas se transformam em cená-

rio principal para a batalha que travam os moradores das cidades, quando se veem 

desafiados diariamente em seus deslocamentos. Por enquanto, se formos analisar o 

que está acontecendo nas grandes cidades, o sentimento é de vitória do caos, com 

os congestionamentos crescendo e com o barulho e o stress das intermináveis filas, 

onde motoristas ficam até 3 horas/dia parados. E as consequências vão muito além 

do tempo perdido e da visão dantesca dos congestionamentos, atingindo compos-

tos de valores comuns a grupos de indivíduos. Os efeitos estão na propensão ao 

isolamento, na formação de ilhas de consumo, na redução das redes de relaciona-

mentos, enfim, na deterioração do tecido social e da qualidade de vida.

Logo, a agenda da mobilidade urbana deve contemplar dois aspectos. O pri-

meiro se relaciona com a oferta de uma rede de transportes urbanos capaz de res-

ponder a diferentes necessidades enraizadas nas matrizes de origem e destino. Essa 

oferta deve vir acompanhada, naturalmente, de eficiência energética e ambiental, 

com tecnologias adequadas ao volume e às características da demanda a ser atendi-

da, com bons serviços prestados e respeito aos princípios da modicidade tarifária. 

O segundo consiste em repensar as cidades, estimulando a ocupação mista do 

espaço urbano no que diz respeito às atividades e na mescla de estratos sociais, por 

meio de movimentos planejados de requalificação dos diversos polígonos urbanos. 

O objetivo é a redução das necessidades de deslocamentos pela desconcentração 

dos polos de atração de viagens.

II. A gênese do problema da mobilidade urbana nas regiões metropolitanas
A variação populacional se intensifica na direção da periferia ao centro expandido, 

transformando os bairros externos da cidade principal e as cidades no entorno em 

centros de grande ocupação residencial. Esse movimento se estende por distâncias 

cada vez maiores, devido à grande especulação imobiliária que acompanha a maior 

demanda por moradias. Associa-se a esse movimento de suburbanização uma ocu-

pação desordenada, decorrente de políticas desintegradas de uso do solo.

A conclusão é que a mobilidade urbana “... não está relacionada somente com o 

mero deslocamento de pessoas e cargas no território geográfico das cidades, mas também 

com inúmeras interfaces relacionadas, como a qualidade de vida e a produtividade do 

trabalho de seus cidadãos, e também com o planejamento racional combinando o aden-

samento populacional adequado com espaços de ocupação mista, reunindo áreas resi-

denciais, comerciais, e de entretenimento em distâncias relativamente curtas.” (Fonte: 

compêndios do 20 Fórum Nacional de Mobilidade Urbana, Foz do Iguaçu, 2017).
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III. Sistemas ferroviários: uma das soluções para a qualidade de vida nas cidades
O mundo desenvolvido já descobriu que uma das maneiras mais eficientes de conviver 

com os desafios da mobilidade urbana no contexto da qualidade de vida dos cidadãos é a 

implantação de sistemas ferroviários de transporte de passageiros. Os números impres-

sionam quando são listadas as dez maiores redes do mundo, tais como (fonte: https://

gigantesdomundo.blogspot.com/2012/11/as-10-maiores-redes-de-metro-do-mundo):

1. Metrô de Xangai–China: O sistema de metrô de Xangai é atualmente o 

maior do mundo com 434km de rota combinada operacional, 278 estações 

em funcionamento, distribuídas em 11 linhas de metrô (dados de 2012). A 

média diária em 2015 foi de 2,2 milhões de passageiros. Há previsão para 

dobrar esse número até 2020.

2. Metrô de Londres–Inglaterra: O sistema de metrô de Londres está em se-

gundo lugar, com 408km de extensão, 270 estações e 11 linhas. Possui uma 

média diária de 2,950 milhões de passageiros por dia. Até 2025, estão previs-

tos grandes investimentos no sistema metropolitano londrino.

3. Metrô de Nova Iorque–EUA: Em terceiro lugar, o metrô de Nova Iorque 

tem 369km de extensão, 468 estações em operação e 24 linhas. É um dos 

mais velhos e extensos sistemas de transporte público do mundo, inaugu-

rado em 1904. Possui um tráfego diário de cinco milhões de passageiros.

4. Metrô de Pequim (Beijing)–China: A quarta maior rede de metrô do mundo 

é a de Pequim, com 337km de extensão, 14 linhas e 198 estações. A previsão 

era que, em 2015, se tornasse o mais extenso do mundo, com 561km. O gover-

no municipal de Pequim espera chegar aos mil quilômetros de extensão de rede 

em 2020. Possui um tráfego médio diário de 4,5 milhões de passageiros.

5. Metrô de Tóquio–Japão: O metrô de Tóquio é um dos mais movimen-

tados do mundo, com uma média de sete milhões de passageiros por dia. 

O sistema do metrô de Tóquio é o quinto mais extenso do mundo, com 

328,8km de extensão, 13 linhas e 283 estações.

6. Metrô de Moscou–Rússia: O metrô de Moscou possui 308,7km de exten-

são, 12 linhas e 186 estações. É um dos mais movimentados do mundo, com 

6,6 milhões de passageiros por dia. Algumas estações construídas sob o rio 

Moscou, durante a Segunda Guerra Mundial, são muito profundas e foram 

planejadas para servirem de abrigos seguros em caso de bombardeio
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7. Metrô de Seul–Coréia do Sul: O metrô de Seul estende-se por 287km, 

conta com nove linhas e 266 estações. É um dos mais movimentados do 

mundo, com sete milhões de passageiros por dia.

8. Metrô de Madri–Espanha: O metrô de Madri possui uma extensão de 

283,3km, 282 estações, divididas em 13 linhas, além de um ramal de três 

linhas operadas com veículo leve sobre trilhos (VLT). Apresenta um tráfego 

médio de dois milhões de passageiros por dia.

9. Metrô de Guangzhou–China: O metrô de Guangzhou tem 236km de exten-

são e 144 estações. Seu tráfego diário é de sete milhões de passageiros por dia. 

A capacidade operacional total está prevista para ultrapassar 600km até 2020.

10. Metrô de Paris–França: O metrô de Paris tem 214km de extensão, 16 linhas e 

301 estações. O sistema transporta uma média diária de 4,8 milhões de passageiros.

Enquanto isso, o Brasil se vê completamente fora do quadro dos grandes metrôs 

do mundo, apresentando um mapa bastante tímido, conforme mostrado a seguir.
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IV. Acelerar a implantação de sistemas ferroviários nas cidades brasilei-
ras: um grande desafio e uma grande solução
A busca pelos sistemas ferroviários como peça fundamental na melhoria da mobi-

lidade urbana no Brasil passa pelas características dos movimentos. Na maioria dos 

principais aglomerados urbanos do país podem ser observados carregamentos em 

eixos de longa distância, e que são propícios à implantação de sistemas de trens, 

tanto metropolitanos quando intermunicipais. Abrem-se, dessa maneira, portas 

para uma maior participação ferroviária na matriz de transportes de passageiros 

urbanos. E a qualidade de vida pode ser positivamente afetada, considerando-se as 

seguintes consequências:

1. Descompressão nos congestionamentos nos principais eixos rodoviários 

hoje carregados.

2. Redução na emissão de poluentes pela substituição de veículos entre o modal 

rodoviário e o ferroviário.

3. Diminuição da saturação de ocupações ao longo de diversas vias urbanas devi-

do à necessidade de economias de aglomeração.

4. Finalmente, a rapidez nos deslocamentos poderia fomentar mais movimenta-

ções de pessoas com objetivos de socialização.

É preciso que o Brasil implemente estratégias que coloquem o transporte sobre 

trilhos no radar do planejamento de longo prazo. Os planos de mobilidade urbana 

das cidades precisam reconhecer que a implantação de mais sistemas ferroviários 

de transportes de passageiros é também uma questão de melhor qualidade de vida 

nas cidades. Dessa maneira, pode-se aproveitar o que há de mais avançado no mun-

do, equilibrando os movimentos nas cidades e atingindo um patamar de evolução 

como outros países já atingiram há muito tempo. 
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A crise de mobilidade que afeta as aglomerações urbanas apresenta como 

efeito associado à degradação da qualidade de vida das pessoas, o aumento 

do tempo gasto nos deslocamentos, a elevação dos custos operacionais, o aumento da 

poluição, a queda de produtividade dos trabalhadores que dependem do transporte 

público, entre outros aspectos já exaustivamente estudados e até quantificados.

Somente algumas regiões metropolitanas contam com sistemas de transporte 

sobre trilhos, nos quais dois problemas são, em geral, recorrentes: a falta de con-

tinuidade no planejamento de longo prazo (os planos existem, mas mudam com 

frequência em função das trocas de governo) e a falta de recursos financeiros. Ou 

seja, crescemos aos soluços e com voos de galinha.

O transporte sobre trilhos quase sempre não faz parte da agenda de governos 

e governantes, e a matriz de transportes é altamente concentrada no modo rodovi-

ário (de carga ou de passageiros, urbano, regional ou de longo percurso).

A recente greve de caminhoneiros demonstrou isso de forma inequívoca. O 

País e as cidades ficaram reféns, por não possuírem modos alternativos de trans-

porte, especialmente o transporte sobre trilhos. A sociedade está viciada no modo 

rodoviário e isso precisa ser mudado em busca de equilíbrio.

Mas há males que vêm para bem. A crise no transporte rodoviário de cargas 

torna a sociedade mais disposta a apoiar os investimentos em trilhos. É preciso 
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destravar urgentemente os empreendimentos iniciados e/ou paralisados, especial-

mente aqueles que já estão prontos para serem implantados.

Em Brasília, temos a proposta de expansão da rede do metrô não apenas em 

Ceilândia e Samambaia, mas também em direção à Asa Norte. No Rio de Janeiro, a 

Linha 4 e o VLT Carioca estão sendo concluídos e a extensão da Linha 2 precisa ser 

equacionada. Em Fortaleza, há dois projetos significativos de metrô: a Linha Sul e a 

Linha Leste. Em Recife, Porto Alegre e Belo Horizonte também existem empreen-

dimentos viáveis a serem iniciados ou que necessitam ser concluídos.

Em São Paulo, estão próximas as conclusões da Linha 4 e da Linha 5; avançam 

a Linha 13, a Linha 15 e a Linha 17. Buscam-se soluções para a complementação 

da Linha 6 e também para a extensão da Linha 2 e para a implantação da Linha 

18. Isso, sem falar de possíveis empreendimentos greenfield, como a implantação 

de linhas para ligação do centro de Guarulhos com o centro de São Paulo, para o 

atendimento da área urbana em torno do início da Rodovia Raposo Tavares e para 

os eixos das avenidas Faria Lima e Celso Garcia.

Em Salvador, houve recentemente uma licitação para a implantação e ope-

ração de um novo sistema em monotrilho para o Subúrbio Ferroviário, em subs-

tituição ao atual trem suburbano. É fundamental ainda que se consolidem as duas 

linhas de metrô recentemente implantadas e que sejam asseguradas as integrações 

física e tarifária entre as linhas metroferroviárias e os outros modos de transporte, 

especialmente o sistema de ônibus.

A emergência do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT)
As cidades de porte médio, que já apresentam severos problemas de saturação da 

sua rede convencional de ônibus, em geral, possuem parcos recursos financeiros, o 

que praticamente torna inviável a implantação de linhas de metrô.

Em muitas dessas cidades, o modo ônibus já se encontra em processo de sa-

turação, mas o metrô não é indicado, tanto pela inexistência de demandas compatí-

veis com a oferta, como pela proporção dos custos de implantação e operacionais.

Nem só de metrô, porém, vive o transporte sobre trilhos. Os sistemas de VLT 

constituem soluções adequadas para a requalificação de redes de transporte públi-

co. Além disso, eles podem estar associados a programas de requalificação urbana e 

de renovação de toda a rede de mobilidade do município, com investimentos cujos 

valores sejam proporcionais à realidade de cidades de porte médio.

Tradicionalmente, as análises de viabilidade para implantação do VLT an-

coravam-se na capacidade de oferta de lugares, em um dado eixo, no período 

de uma hora. Em que pese a correção dessa análise, ela é, hoje, insuficiente para 

justificar ou refutar a adoção desses sistemas, justamente porque o VLT ostenta 

outro predicado que deve ser considerado na equação: a capacidade de requali-
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ficar sua área de influência e de reformular a rede alimentadora, integrada por 

outros modos de transporte.

O Brasil conta com duas importantes experiências de operação de sistemas 

de VLT, que levaram, cada uma a sua maneira, à reformulação da mobilidade onde 

foram implantadas: a implantação da rede de VLT na região central do Rio de Ja-

neiro e o sistema em operação na Baixada Santista, conectando São Vicente/SP a 

Santos/SP.

Alguns aspectos são bastante notáveis em cada um desses dois serviços. No 

caso do VLT Carioca, um dos pontos de destaque está no fato de o sistema ser 

integrador de três importantes equipamentos de transporte regional na Região Me-

tropolitana do Rio de Janeiro: o Aeroporto Santos Dumont, a Estação Rodoviária 

do Rio de Janeiro e a estação das barcas da ligação entre o Rio de Janeiro e Niterói. 

Também houve a disponibilização de um sofisticado modo de articulação e oxige-

nação da microacessibilidade da região central, com a articulação de estações de 

trens e metrô na área de operação do novo sistema.

Observou-se a reconstrução de todo o sistema viário na área de influência do 

VLT, com adoção de paisagismo, iluminação, mobiliário urbano, pisos e materiais 

de acabamento de grande qualidade e resistência, para assegurar modernização da 

ambientação urbana e nova identidade visual vinculada à renovação proporcionada 

pelo novo modo de transporte.

O projeto do VLT da Baixada Santista baseou-se no aproveitamento de faixa 

ferroviária de antiga ligação, atuando como renovador de áreas antes ociosas e de-

gradadas. O projeto depositou ênfase na articulação regional, com a conexão dos dois 

mais importantes municípios da região metropolitana da Baixada Santista e o estabe-

lecimento de um novo meio de acesso ao porto, importante polo de empregos.

O VLT da Baixada Santista também trouxe a oportunidade de implantação de 

novo modelo institucional para o transporte na região metropolitana com a inclu-

são desse sistema na licitação de toda a rede intermunicipal. Como parte desse pro-

cesso, houve a implantação de uma central única de monitoramento da operação, 

com participação futura de órgãos municipais de monitoramento da mobilidade.

Essas duas experiências podem ser consideradas referências para implanta-

ção de soluções semelhantes em várias cidades de médio porte em nosso País.

Os desafios impostos pela tecnologia
A revolução trazida pelas inovações de base tecnológica – recursos de ITS (Siste-

mas Inteligentes de Transporte), smartphones, redes sociais e, de modo especial, os 

aplicativos de compartilhamento, como o Uber – fez aumentar em muito as expec-

tativas e as exigências dos passageiros em relação ao serviço ofertado. É necessário 

repensar o papel estruturador do modo metroferroviário nas redes de transporte 
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público, principalmente considerando que tal papel não é mais automático. Os pas-

sageiros esperam uma viagem “una”, da origem ao destino, na qual as integrações 

intermodais sejam perfeitas e confortáveis, e a duração, disponibilidade e outras 

informações sobre a própria viagem e seus desdobramentos estejam disponíveis 

em tempo real e sejam, sobretudo, confiáveis. 

Esse passageiro do nosso tempo enxerga sua viagem, ainda que realizada por 

vários modos de transporte, como um único evento, e espera que todos os modos 

empregados funcionem muito bem e estejam impecavelmente harmonizados, des-

de a calçada na frente de sua casa, passando pelo Uber, ônibus, metrô ou trem, até o 

elevador no local de destino. Essas exigências requerem uma mudança de paradig-

ma, pois a qualidade de serviço dos modos parceiros, que se integram aos trilhos, 

passa a ser também uma preocupação do operador metroferroviário.

A agenda, portanto, é muito vasta e positiva, é urgente e necessário efetivar as 

oportunidades de desenvolvimento e de humanização de muitas de nossas cidades 

por meio da implantação de sistemas sobre trilhos – metrô ou VLT – integrados a 

todos os outros modos de transporte, em favor de condições de mobilidade amigá-

veis e sustentáveis. 
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A população brasileira está hoje concentrada nos grandes centros urbanos, 

o que ocasiona uma imensa demanda por transporte. Essa demanda é em 

grande parte, mais de 90%, garantida por sistemas de ônibus, cuja capacidade de 

atendimento é insuficiente na maioria das cidades. Esse fato vem se agravando, em 

vista da limitação dos recursos públicos para o necessário investimento e o custo 

expressivo dos sistemas de transporte, principalmente dos sistemas estruturais. 

Esse panorama acarreta graves entraves na economia das cidades e do País, causa-

dos pelos custos operacionais significativos, pelas tarifas sociais subsidiadas, pelo 

tempo de espera e de viagem dos usuários, além dos grandes congestionamentos e 

dos problemas ambientais consequentes. 

O transporte sobre trilhos em geral não tem sido considerado prioritário no 

Brasil, por décadas. Isso se torna evidente ao se analisar o Transporte ferroviário de 

carga, degradado e ineficiente e na grande parte do País inexistente. Um terço dos 

trilhos de antigas linhas ferroviárias brasileiras está abandonado. Segundo dados da 

ANTT, dos 28 mil km de malha ferroviária no Brasil, só 8,6 mil são usados, com o res-

to apodrecendo. Quanto ao transporte ferroviário de passageiros de longa distância, 

que já teve sua época áurea no passado, é simplesmente inexistente no Brasil.

A rede de transporte metroferroviária é ínfima em face das necessidades das 

regiões metropolitanas. As redes atualmente em operação, com raras exceções 
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como São Paulo, Rio, Brasília e Salvador, deixam muito a desejar em termos de 

atendimento às necessidades e à sua qualidade de serviço. Segundo dados da ANP-

Trilhos de 2016, sua extensão é de 1.000km e sua demanda é de 10 milhões de 

passageiros/dia, em 40 linhas, o que é muito pouco, considerando que grande parte 

desse transporte é concentrada em São Paulo e no Rio. Há perspectivas otimistas 

de que mais 216km de trilhos urbanos sejam implantados nos próximos anos, com 

a conclusão de 19 projetos já contratados ou em execução. 

Os dados publicados pela ANPTrilhos indicam muitas linhas de metrôs, trens 

metropolitanos, monotrilhos e VLTs contratadas ou em execução, como a extensão 

de linhas em São Paulo, implantação de VLTs em cidades do Nordeste, em Goiânia 

e em Cuiabá. Os dados indicam também uma longa lista de Projetos com potencial 

de contratação até 2022, como o Metrô de Curitiba, novas linhas para Porto Alegre, 

Belo Horizonte e Recife, VLTs em muitas cidades como Brasília, Salvador, Maceió, 

Rio de Janeiro etc., além de projetos de trens regionais. Esse quadro extenso pode-

ria nos indicar um panorama otimista, mas infelizmente não é real. Quantos proje-

tos foram prometidos nesses últimos 30 anos e que não saíram do papel, quantos 

iniciados e não concluídos, para não falar de sistemas mal implantados que não 

chegaram à uma operação eficiente. É muito triste lembrar de uma edição antiga 

de uma revista francesa, Le Rail, que estampou em sua capa, em letras garrafais o 

seguinte título irônico: Brésil... projets... projets... projets...

A preocupação, porém, não é tão somente com os sistemas planejados, mas 

também e principalmente com os atuais que estão em implantação ou em operação. 

O sinal amarelo está bem aceso para esses, com perigo de que mude para o verme-

lho, se não forem tomadas providências urgentes. Um exemplo flagrante de um 

projeto mal planejado e mal implantado é o sistema do VLT de Cuiabá. Com 44km, 

previsto para circular em superfície, iniciado em 2012 e licitado pelo valor de R$ 

1,47 bilhão, está com suas obras paradas desde dezembro de 2014. Seu material 

rodante adquirido tem seus 44 veículos imobilizados deteriorando. 

Outros exemplos preocupantes são visíveis no que está acontecendo com os sis-

temas sobre trilhos de Recife, Belo Horizonte e Porto Alegre. Esses trens metropolita-

nos planejados como linhas troncais, aproveitando, em parte, a faixa de domínio de 

antigas vias férreas em algumas regiões urbanisticamente degradadas e de difícil 

acesso, dependem fortemente da integração intermodal, mas enfrentam em algu-

mas localidades uma duplicidade de oferta entre o sistema sobre trilhos e a rede de 

ônibus. Além disso, com a falta de recursos, enfrentam gravíssimos problemas na 

sua operação e manutenção, demonstrando sinais de franca degradação.

A Trensurb, o Metrô de Recife e o Metrô de Belo Horizonte por exemplo, por 

falta de recursos do Governo Federal, atravessam momentos difíceis para sua manuten-

ção. Parte de seus trens está paralisada. Os três Metrôs aguardam, há anos, recursos 
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para sua necessária expansão. O caso de Recife é mais emblemático, visto que o Metrô 

de Recife competia, há uns vinte anos, em termos de limpeza e até de confiabilidade, 

com o de São Paulo. Não serão analisados aqui os sistemas metroferroviários das ou-

tras cidades brasileiras para que o texto não se alongue, nem o transporte regional 

de passageiros entre cidades, este, aliás, praticamente inexistente no Brasil, a não 

ser alguns trens turísticos de linhas isoladas. 

O caso do Metrô de São Paulo é um caso à parte por ser um paradigma de 

transporte eficiente e de boa qualidade. Demonstra uma eficiência operacional e 

um desempenho ímpares, internacionalmente reconhecidos. Sua importância na 

Região Metropolitana de São Paulo se traduz na excelência do serviço que pres-

ta à Cidade e pode ser medido com seus dados operacionais. Nas suas seis linhas 

em operação, seus 89,8 quilômetros de rede e 79 estações, transporta anualmente 

mais de 1 bilhão e 300 mil passageiros. O Metrô estatal opera cinco das seis linhas 

e atende diariamente cerca de 4 milhões de usuários. A Concessionária Via Qua-

tro opera a Linha 4 - Amarela, de 8,9km, com seus trens operando em UTO (sem 

condutores), considerada uma das mais modernas do mundo, servindo a 780.000 

passageiros por dia. 

O Metrô de São Paulo é sim um sucesso, mas para ele também o sinal amare-

lo está aceso. Ao comemorar os 50 anos de existência da Companhia, o Metrô se 

confronta com um processo acelerado de concessão de suas linhas, por decisão do 

Governo de São Paulo. A mesma decisão foi anunciada para as linhas da CPTM. 

Começou com a Linha 4 - Amarela do Metrô, o primeiro contrato de parceria pú-

blico-privada do País. Foi depois feita a concessão da Linha 6 - Laranja por meio de 

uma PPP integral, da Linha 5 - Lilás e da Linha 17. Outras já foram recentemente 

concedidas à iniciativa privada, como também o monotrilho da linha 18 - Bronze e 

foi anunciada a concessão do monotrilho da Linha 15 - Prata, assim como algumas 

linhas da CPTM.

Esse processo de concessão não significa obrigatoriamente a degradação ope-

racional das linhas. A Linha 4 - Amarela tem apresentado uma eficiência e uma 

qualidade de serviço incontestáveis. O que preocupa, isso sim, é a falta total de uma 

iniciativa clara e firme por parte das autoridades governamentais, para garantir ao 

Metrô de São Paulo, como empresa estatal, o controle global da operação das linhas 

sobre trilhos. É absolutamente necessária a criação de um Centro Operacional Glo-

bal Único, para toda a rede sobre trilhos de São Paulo (incluindo as redes do Metrô 

e Monotrilhos e da CPTM), a ser operado pelo Metrô. 

Também não há garantia de que o Metrô como Autoridade Pública será o ge-

renciador da expansão da Rede, concebendo as novas linhas, especificando as tec-

nologias e monitorando a qualidade de serviço das linhas em concessão. Só o Metrô 

de São Paulo tem a competência e o acervo acumulado para garantir a salvaguarda 

Mobilidade urbana sobre trilhos na ótica dos grandes formadores de opinião

[ 120 ]



da tecnologia na mão da engenharia brasileira, portanto só a ele cabe a responsa-

bilidade do seu gerenciamento. Uma eventual Agência de Transporte, a ser criada, 

cuidaria dos contratos de concessão, mas não teria condições de conhecer e atuar 

nos meandros da técnica operacional. 

Se não forem tomadas com urgência as medidas necessárias, certamente ha-

verá uma degradação da operação das linhas, com a consequente deterioração da 

qualidade de transporte. O sinal está, portanto, amarelo para todo o transporte 

metroferroviário do Brasil, indicando a necessidade de ações urgentes e drásticas 

para que o sinal não fique vermelho. Muitos recursos financeiros serão necessários 

e será preciso que haja, sem dúvida, uma vontade política sincera e generalizada 

para obtenção desses recursos. É uma questão vital para a sobrevivência das nossas 

cidades e para a Economia do nosso País. É uma questão de Segurança Nacional. 
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PIERRE-EMMANUEL BERCAIRE,

é diretor-geral da Alstom no Brasil, responsável pelas 

operações da empresa no País, e vice-presidente ju-

rídico e de Compliance na América Latina, liderando a 

gestão das áreas Jurídica, Contratos, Seguros e Ética e 

Compliance na região.

Baseado em São Paulo, Pierre trabalha na Alstom 

desde 2014, quando iniciou na organização como vi-

ce-presidente jurídico para a América Latina. Em 2015, passou a responder também 

pela área de Ética e Compliance para a região, e desde o início de 2018, acumula o car-

go de diretor-geral da Alstom no Brasil.

Pierre-Emmanuel Bercaire é graduado em Direito pela Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro e detém MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negó-

cios pela Fundação Getúlio Vargas em São Paulo.
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 As cidades crescem rapidamente – já são 63 médias e grandes regiões me-

tropolitanas no País – e com elas crescem também a necessidade de pensar 

em projetos que tragam reais benefícios à população e melhora da qualidade de 

vida. Isso é pensar em mobilidade sobre trilhos, sinônimo de um futuro próximo 

muito mais inteligente e sustentável.

Em todo o mundo, não faltam políticas públicas recentes visando ampliar a 

oferta de transportes sobre trilhos, e no Brasil, apesar de ainda sentirmos o reflexo 

da crise econômica que nos deixou estacionados, começamos a enxergar uma luz no 

fim do túnel com os indícios de melhora na economia e investimentos em nosso País.

Locomover-se sobre trilhos é, indiscutivelmente, uma das melhores formas 

de passageiros e cargas chegarem a seus destinos. Essa forma de transporte é efi-

ciente, segura e barata para quem ou o que está sendo transportado. E, claro, os 

impactos positivos dos trens, metrôs, locomotivas e VLTs vão muito além.

As soluções de transportes sobre trilhos também acarretam melhorias sociais, 

econômicas e ambientais. Uma pessoa que usa o metrô para ir de sua casa até o seu 

trabalho todos os dias estimula a necessidade de crescimento dessa malha metro-

viária, gerando investimentos, emprego e renda, contribui para reduzir a poluição 

atmosférica e eventuais doenças respiratórias causadas pelos combustíveis fósseis 

e ainda viaja com mais conforto dentro do transporte público. Algo similar ocorre 

com o transporte de cargas e, ainda, sem deixar empresas e população à mercê das 

condições das rodovias e dos seus agentes.

TRENS NOS TRILHOS 
E SEUS IMPACTOS 
NO BRASIL

Pierre-Emmanuel Bercaire
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 Apenas no último ano, tivemos a expansão do Metrô de São Paulo, de Salva-

dor, do VLT Carioca e de outras duas linhas que transportam passageiros diaria-

mente, acrescentando 30 novos quilômetros de trilhos nas cidades, de acordo com 

a Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTri-

lhos). A expectativa é que, nos próximos cinco anos sejam inaugurados mais 164 

quilômetros em projetos para a população. 

Para o transporte de cargas, um pacote de investimentos está previsto para 

ser feito nas ferrovias Norte-Sul, entre São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Tocantins, 

na Ferrogrão, que ligará o Mato Grosso e o Pará, além da Ferrovia de Integração 

Oeste-Leste, na Bahia, já anunciado pelo governo federal e que aguarda o edital de 

concessão para inaugurar parcerias público-privadas (PPPs). 

Aliás, está nas PPPs a grande oportunidade para que o transporte sobre tri-

lhos acelere sua expansão. Faz-se necessária a junção da entidade pública com a 

expertise do setor privado para ampliar a capacidade de estruturação de projetos, 

de otimização dos custos e gestão dos riscos. 

De um lado, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BN-

DES), que vem atuando como um verdadeiro estruturador de projetos com os esta-

dos e municípios oferecendo financiamentos, participações societárias e estímulo 

à emissão de debêntures  para potencializar a mobilidade. A injeção de dinheiro 

público diretamente em uma PPP é o que ajuda a viabilizar os projetos, reduzindo 

preços de tarifas e assegurando os serviços. E do outro, a empresa privada, que traz 

a tecnologia, as melhores práticas, soluções modernas, inovadoras e sustentáveis – 

esta última cada vez mais presente na agenda dos grandes líderes mundiais.

Ainda em termos de benefícios, não se pode excluir o impacto na revitaliza-

ção que soluções sobre trilhos trazem para as cidades. Afinal, degradadas, as áreas 

centrais e periféricas das grandes cidades geram insegurança para a população e 

desvalorização imobiliária para o mercado. Uma vez revitalizadas graças à inclusão 

de um meio de transporte sobre trilhos, tornam-se áreas de interesse para habita-

ção, de polo de atração para comércios e empresas e de incentivo para a melhoria 

dos serviços públicos, reconectando os cidadãos com a cidade. O grande exemplo 

é o projeto do VLT Carioca, que mudou a paisagem do centro do Rio de Janeiro.

Em suma, embora ainda tenhamos grandes desafios pela frente, aguardando a 

retomada dos projetos de infraestrutura em mobilidade no País, as soluções já foram 

propostas e os casos de sucesso já existem; em uma metáfora com o nosso setor, os 

trens já foram fabricados e testados, falta agora colocá-los de vez nos trilhos. 
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PLÍNIO ASSMANN,

presidiu a Cia. do Metrô de S. Paulo de 1971 a 1977, du-

rante a construção e implantação da operação da pri-

meira linha de Metrô do Brasil e deu início à construção 

da segunda.

Fundou a Associação Nacional de Transportes 

Públicos (ANTP) e a presidiu em 1973. Presidiu em 1978 

o Conselho da Cia. do Metrô do Rio de Janeiro. Foi se-

cretário de Transportes do Governo de S. Paulo na gestão Mário Covas. Presidiu o Ins-

tituto de Engenharia de 1983 a 1984.
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A urbanização recente
Na década de 80, as dez Regiões Metropolitanas do Brasil concentraram 

80% da população nacional. O Brasil deixou de ser um país rural para se tornar um 

país de cidades, algumas delas grandes. São Paulo tornou-se a terceira cidade mais 

populosa do mundo.

São Paulo e Rio de Janeiro, desde os anos 30, cogitavam seus projetos de Me-

trô. Em São Paulo, os primeiros estudos de implantação do Metrô datam da década 

de 40, promovidos pela Prefeitura. A cidade intitulava-se então a ‘locomotiva do 

Brasil’ e comparava-se a Buenos Aires, que construiu seu Metrô em 1920.

Algumas obras objetivando simbolicamente o futuro do Metrô foram realizadas 

na gestão do prefeito Prestes Maia, mas não significaram por si só o seu início. A 

iniciativa real do Metrô na cidade ocorreu na gestão do prefeito Faria Lima, em 1968.

Atualmente temos em curso no País oito cidades que já operam seus Metrôs 

ou que os planejam.

A Cia. do Metrô de São Paulo, hoje
O Metrô é gerido pelo Governo do Estado de SP, por sua Secretaria de Transportes-

Metropolitanos depois de seu início pela Prefeitura de SP.

Atualmente a Cia. do Metrô opera três linhas, a 1, a 2 e a 3. A Linha 4 é opera-

da na forma de concessão ao setor privado assim como o que se pretende fazer com 

a Linha 5, em fase de término de implantação e com a futura Linha 6. Assim serão 

concedidas também as duas linhas do Monotrilho em construção.

A IMPLANTAÇÃO 
DO METRÔ 
DE SÃO PAULO

Plínio Assmann
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O início do Metrô de São Paulo
O Metrô de S. Paulo foi, ao mesmo tempo, uma obra pioneira com profunda par-

ticipação da engenharia nacional e também um salto tecnológico significativo em 

nível mundial.

A iniciativa do projeto foi então da Prefeitura de S. Paulo, que criou a Cia. do 

Metropolitano de S. Paulo. No que diz respeito às condições financeiras necessárias 

ao empreendimento, essas foram viabilizadas pela nova Constituição da época que, 

na sua parte fiscal, criou o que foi assim chamado Imposto de Circulação de Mer-

cadorias (ICM), concebido ‘em cascata’, ou seja, cobrado na sequência do processo 

de comercialização do produto pelo seu valor agregado no processo produtivo em 

substituição ao anterior Imposto de Vendas e Consignações (IVC), cobrado por 

etapa do processo produtivo. Essa mudança permitiu à Prefeitura os recursos sufi-

cientes para a construção da primeira linha.

A obra civil
A Linha Norte-Sul, ligando os bairros de Santana ao Jabaquara, a Número 1 Azul, foi 

escolhida como a primeira linha do Metrô a ser construída e para efeito de licitação 

e construção foi dividida em 11 trechos contados do norte para o sul.

O início das obras civis da Linha ocorreu em 14/12/1968, no mesmo dia da 

promulgação do AI5. Na divisão das obras, o seu Trecho 3 Central, de maior volu-

me até agora no Metrô, exigiu uma licitação de empreiteira de grande porte e o uso 

de máquinas tuneladoras então ainda não conhecidas pela engenharia nacional. A 

necessidade identificada de uma mudança no projeto construtivo da estação, além 

de reduzir enormemente seu custo, significou o remodelamento urbano do centro 

da cidade. A necessidade de expansão da área livre entre as praças centrais da Sé e 

Clóvis Beviláqua impôs a demolição do quarteirão inteiro entre elas e nele de um 

prédio de 30 andares por meio de uma ‘implosão’, o edifício Mendes Caldeira. A 

execução da implosão do prédio, processo até então desconhecido da engenharia 

nacional, foi um enorme sucesso.

O novo projeto da Sé permitiu a mudança do traçado da Linha 3, Vermelha, 

em direção à Zona Leste da cidade, compartilhando a céu aberto o leito da ferrovia 

existente, com uma enorme redução de custo de execução em relação à solução 

anterior enterrada. Alimentada desde então pelo Metrô, a Zona Leste tornou-se a 

maior área populosa da cidade.

Os sistemas
Desde seu início, a Cia. do Metrô optou pela modernidade tecnológica entendida 

como solução mais adequada para as demandas previstas em uma perspectiva que 

realmente aconteceu, de que S. Paulo se tornaria uma das maiores cidades do mundo.
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A necessidade de conhecer as novas tecnologias necessárias fez com os téc-

nicos do Metrô visitassem metrôs do mundo que já as aplicavam ou pretendiam 

fazê-lo. Percebeu-se rapidamente que os metrôs do mundo não competem entre 

si, mas, ao contrário, se ajudam. Assim aconteceu com o Sistema de Controle da 

circulação de trens quando o Metrô deu um grande passo inédito então, ao optar 

para tal pela eletrônica baseada na física do estado sólido, hoje amplamente di-

fundida nas comunicações e na informática dos microcircuitos eletrônicos, subs-

tituindo os pesados e caros relés vitais como até então usados no mundo. E foi o 

primeiro então a utilizá-lo de forma integral e completa. Assim, com tal novidade 

tecnológica, a Cia. do Metrô formou uma grande e forte equipe de técnicos, espe-

cializada em eletrônica vital, submetendo circuitos e componentes fornecidos a 

rigorosos testes de segurança e durabilidade operacional em laboratórios especia-

lizados nacionais e estrangeiros.

O início da operação
De posse de um sistema de transporte de massa, como o Metrô, desconhecido na 

cidade, foi necessário treinar tanto os futuros operadores como também, pela novi-

dade na cidade, os futuros usuários.

Para os futuros usuários, o Metrô estabeleceu um acordo com a Secretaria de 

Educação da Prefeitura, cujo foco eram as crianças do Primeiro Grau em escolas 

num raio de 1km de cada lado ao longo dos 17km de extensão da Linha 1. Pelo 

compromisso, o Metrô realizava uma palestra sobre o Metrô nas escolas, seguida de 

uma visita ao sistema com percurso de viagem de trem que, nessa ocasião, estava 

também treinando seus operadores. As professoras necessariamente acompanha-

vam os alunos. Além disso, pela obrigação contratual, os alunos do primeiro grau 

recebiam do Metrô uma prova obrigatória para passar de ano. Era uma prova bas-

tante difícil, mas que poderiam levar para casa para ter a ajuda dos pais. Assim foi 

que o treinamento de usuários do Metrô entrou nas famílias.

O Metrô imaginava que o trem teria o maior sucesso no início da operação, 

mas não foi assim. Sucesso maior tiveram as escadas rolantes instaladas nas esta-

ções, em grande número e, como tais, desconhecidas da população.

Durante todo o processo de implantação da Linha 1, o Metrô manteve uma 

abertura completa em seu diálogo com a cidade. Assim, a mídia teve pleno acesso a 

informações e acesso à condução de todas obras e instalações. Boas ou más as notí-

cias, independentemente de quais fossem, eram acessíveis ao público. O período de 

construção da Linha 1 percorreu todo o período de vigência do Ato Institucional nº 

5, o AI 5. As notícias de origem no Metrô nunca foram censuradas.
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A cidade, o Metrô e seu futuro
A Cia. do Metrô comemora agora seus 50 anos de existência, profícua e vitoriosa. O 

Metrô deu certo. E muito certo em S. Paulo. Nada a corrigir em seu passado. Muito 

ao contrário. Seu passado é a base para seu futuro.

Cumprida a existência de cinco linhas operacionais bem-sucedidas e mais 

uma em processo de concessão, a cidade e seu Metrô devem olhar o futuro de am-

bos. Com elas, o Metrô atenderá todos os atuais Central Business Districts (CBD), 

locais de maior oferta de emprego. Novo processo de planejamento das linhas deve 

ser eleito então.

O futuro da cidade depende do futuro do País e o futuro do Metrô deles de-

pende. O futuro da cidade estará expresso nos seus Planos Diretores e o futuro do 

Metrô com mais linhas, neles obrigatoriamente incluído.

A realização de ambos deverá ser cada vez mais concomitante e compatível. 

E quanto mais compatíveis forem ambos e quanto melhor for o modelo fiscal 

que no futuro o País tiver, ambos, cidade e Metrô, entenderão cada vez mais sua 

mútua dependência. 
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RENATO DE SOUZA MEIRELLES,

é presidente da CAF Brasil desde fevereiro de 2014. 

Engenheiro Civil, pela Mauá, com especializações em 
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trajetória profissional em projetos de Desenvolvimento 
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ras, Engenharia e Agronegócio.
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Anos eleitorais nos convidam a refletir sobre o país que queremos e os de-

safios que teremos pela frente. São diversos os obstáculos a serem transpos-

tos, estejam eles centrados no campo político ou no econômico. Este 2018 reúne 

uma conjuntura ímpar em nossa história, em que a sociedade brasileira está mais 

consciente do quanto as decisões tomadas nas urnas pautarão os sucessos e mudan-

ças que almejamos para o amanhã. Se por um lado avizinhamos um momento de 

esplendor democrático, em melhores condições de envolvimento e compreensão 

política, também devemos estar conscientes das responsabilidades decorrentes.

Faz-se mister aproveitar o ensejo para trazer ao debate público a importân-

cia do planejamento de longo prazo, da previsibilidade, da segurança jurídica, das 

garantias e das alternativas de financiamento para que os investimentos públicos 

e privados em infraestruturas voltem, e o Brasil retome o prumo do crescimento. 

São conceitos essenciais da atividade econômica, e ainda mais pertinentes quando 

o assunto é mobilidade, urbana ou interurbana. Segmento em que a qualidade da 

gestão, a diversidade de oferta, a integração de modais, a maior cobertura geográ-

fica, a prioridade ao transporte público em detrimento do privado, fazem toda a 

diferença, e no qual a capacidade de tomar decisões e vislumbrar cenários para as 

próximas décadas é determinante para uma sociedade avançar ou ficar estagnada.

BRASIL, A PRÓXIMA 
FRONTEIRA 
METROFERROVIÁRIA 
GLOBAL

Renato de Souza
Meirelles
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É preciso reconhecer que estamos atrasados nesse quesito. Mobilidade é 

questão de Estado e exige visão de longo prazo. Infelizmente, o que predomina é o 

imediatismo, o “curto-prazismo”. É hora de mudar!

O Brasil não se preparou para deixar de ser um país essencialmente rural e se 

tornar uma nação majoritariamente urbana em apenas 30 anos, resultando em caó-

tica “imobilidade” urbana. De 1950 a 1980, nada menos que um quinto da popula-

ção nacional migrou do campo para as cidades, um êxodo como poucos na história 

da humanidade. Se, na metade do século 20, havia dois habitantes de áreas rurais 

para cada morador urbano, na década de 80 essa relação se inverteu e continuou a 

crescer. Hoje, cerca de 90% dos 210 milhões de brasileiros vivem em cidades.

São quase 180 milhões a enfrentar os impactos de seus deslocamentos diários. 

Em 2017, parcos 10 milhões de passageiros foram transportados diariamente pela 

ainda diminuta rede metroferroviária de nosso País. Para os próximos cinco anos, 

estão previstos meros 20 novos projetos ou extensões, em apenas sete estados e no 

Distrito Federal, claramente insuficientes ao atendimento da crescente demanda 

por transporte público.

Faltam trilhos no caminho dos brasileiros. O déficit fica evidente quando 

comparamos, por exemplo, São Paulo a Madri. Enquanto o metrô da capital pau-

lista soma 90,5 quilômetros em operação para atender a mais de 12 milhões de ha-

bitantes, os três milhões de moradores da capital espanhola têm à disposição uma 

rede de 294 quilômetros. Os madrilenos estão dez vezes mais bem atendidos que os 

paulistanos, em quilômetros de metrôs por habitantes.

Agrava esse quadro o fato de que, ao mesmo tempo que se urbanizou rápida e 

desordenadamente, o país virou as costas à malha ferroviária, ampliando, indiscri-

minadamente, o transporte rodoviário, em vez de tratar os modais de forma com-

plementar, hierarquizada, e não concorrente. Resultado: se até a década de 70 cerca 

de 80% dos deslocamentos interurbanos de passageiros nas regiões Sul e Sudeste 

se deram sobre trilhos, hoje a quase totalidade dessas viagens é feita sobre pneus 

e, em alguns casos, em estradas que logo estarão tão congestionadas quanto as vias 

das grandes cidades. Na próxima década, a ligação rodoviária entre São Paulo e 

Campinas terá o mesmo volume de veículos que uma avenida urbana, elanguescen-

do tanto o transporte de passageiros quanto o de cargas.

Trilhos, uma agenda nacional
É urgente ao Brasil dar a devida importância ao setor metroferroviário e travar esse 

debate para além do nível municipal. Trata-se de um tema nacional, de pauta obri-

gatória dos pretendentes à Presidência da República, às governadorias de estado e 

dos atuais prefeitos, que devem alçar os trilhos ao patamar de vetores do cresci-

mento do País, dos estados e das metrópoles. 
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Com visão e liderança, é possível enfrentar, de vez e de fato, o déficit 

metroferroviário na matriz das mobilidades urbana e interurbana. Dependemos 

de uma verdadeira mudança de atitude dos governantes, que perderam – e de-

vem recuperar o quanto antes possível – a capacidade de implementar políticas 

públicas. É o que na língua inglesa marca a diferença entre politics – o jogo de 

disputa de poder, dentro das regras democráticas – e policies – os programas 

e projetos do poder público capazes de promover o bem-estar das pessoas e o 

desenvolvimento socioeconômico.

Imprescindível se faz a presença do setor privado no enfrentamento do trilio-

nário déficit de infraestruturas. Urgem ações concretas para sua atração a ambien-

tes seguros, estáveis e previsíveis. O papel do Estado é criar as devidas e necessárias 

condições de atratividade desses investimentos. 

Em síntese, devemos incessantemente buscar, aprovar, implantar e manter 

atualizados planos consistentes e efetivos que atendam às necessidades da popu-

lação por um eficiente sistema de mobilidade, demanda aflorada e alardeada nas 

manifestações de junho de 2013, que ainda persistem. O Plano deve contemplar, 

além do quanto anteriormente exposto, entre outros:

• Planejamento Integrado da Mobilidade e Planos Diretores, de longo prazo, 

sustentável e atendendo às particularidades locais, latu sensu, e projeções futu-

ras dos deslocamentos;

• Compromisso de Estado, e não de Governos, visto que suas implantações 

transcendem os tempos dos mandatos eletivos;

• Reorganização da Malha, abrangendo todos os modais de forma integrada, hie-

rarquizada, troncalizada e complementar, respeitando as tendências de deman-

da expansionistas das manchas urbanas e interurbanas;

• Autoridade Metropolitana, capacitada a liderar esse planejamento, aglutinan-

do partes interessadas e/ou impactadas, avaliando e autorizando a viabilidade 

técnico-econômico-financeira dos novos projetos sob a perspectiva dos impac-

tos no sistema de transportes, contemplando, ainda, um sistema unificado de 

cobrança e gestão tarifária;

• Modelos Econômicos mais modernos que permitam, inclusive, financiamen-

tos via mercado de valores, Project Finance (non-recourse), fundos (ou outros 

instrumentos) de proteção a variações cambiais, subsídios tarifários, arcabouço 

jurídico, seguros e garantias;

• Valoração das Externalidades oriundas da redução do tráfego, seus benefícios 

sociais, ambientais e de saúde pública, valorizações imobiliárias, e consequen-

tes modelos de crescimento financeiro, para tornar explícitos os custos evitados 

dos malefícios advindos da desordenada “imobilidade”;
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• Aceleração e Conclusão dos Contratos em Curso por fazerem parte de um 

plano de Estado, de longo prazo, portanto imunes aos caprichos de governos;

• Capacitação dos Órgãos Públicos, com fortalecimento e requalificação das 

Agências Reguladoras para lidarem com o novo cenário, almejando melhor con-

vivência com os sócios/concessionários privados, perseguindo a excelência na 

gestão de projetos complexos e de longo prazo;

• Investimento em Segurança Pública e em ambientes coletivos urbanizados e 

bem cuidados como fator de incentivo ao uso do transporte público;

• Tarifas Integradas nas Regiões Metropolitanas, visto que ações isoladas preju-

dicam o todo, com impactos, entre outros, no número de usuários.

É hora de recolocar os trilhos no seu devido patamar de importância. Precisa-

mos destravar as cidades e ofertar soluções ao transporte rodoviário interurbano. 

O Brasil, por seu porte geográfico e populacional, pelo déficit nas infraestruturas, 

sob o manto de mesmo idioma, leis e planos, é, indubitavelmente, a próxima fron-

teira metroferroviária global. Cabe a todos arregaçarmos as mangas e colocarmos 

os “trens nos trilhos” para que estes conectem as pessoas; estas, a seus destinos; e a 

nós, brasileiros, a um futuro melhor! 
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ROBERTA ZANENGA DE 
GODOY MARCHESI,
é superintendente da Associação Nacional dos Trans-

portadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos), 

graduada e Mestre em Economia, com pós-graduações 

nas áreas de Planejamento, Orçamento, Gestão e Lo-

gística. Com carreira voltada para o setor de Transpor-

tes, Roberta Marchesi já atuou nas áreas de Consultoria 

Técnica e Política, desenvolvendo e coordenando diversos estudos para investimen-

tos no setor. Na ANPTrilhos, a executiva trabalha com o desafio de promover o desen-

volvimento e aprimoramento do transporte de passageiros sobre trilhos no Brasil, 

por meio de uma política de integração e colaboração, visando à garantia da presta-

ção dos serviços, à segurança dos passageiros e à expansão dos sistemas.
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A grande transformação da mobilidade começou na década de 1950, quando 

o processo intenso de urbanização se associou ao aumento do uso de veícu-

los motorizados, resultado de uma política de Estado que priorizou o investimento 

na indústria automobilística. Como consequência, o percentual da população que 

utilizava transporte público encolheu e muitas cidades e regiões metropolitanas 

passaram a apresentar problemas de mobilidade, com impactos negativos na vida 

das pessoas e nos custos econômicos e ambientais para a sociedade. 

Esse quadro se agrava a cada ano com o crescimento e adensamento dos nossos 

centros urbanos. As grandes e médias cidades brasileiras, seguindo uma tendência 

mundial, vêm experimentando taxas de urbanização superiores a 85% e as projeções 

de organismos internacionais apontam que nos próximos dez anos as cidades com 

menos de dez milhões de habitantes experimentarão taxas ainda mais aceleradas. 

A migração para as cidades acontece, especialmente, em busca da melhoria 

da qualidade de vida, que é alcançada pelo acesso aos serviços que essas oferecem: 

TRANSPORTE SOBRE 
TRILHOS: NÃO HÁ 
OUTRO CAMINHO 
PARA A GARANTIA DA 
MOBILIDADE URBANA 
SUSTENTÁVEL

Roberta Zanenga
de Godoy Marchesi
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saúde, educação, trabalho e lazer. E o elo do cidadão com esses serviços é o trans-

porte! O transporte é a base para a mobilidade, o que assegura a liberdade de ir e vir 

à sociedade. Privar o cidadão do direito ao transporte é como impor, especialmente 

aos menos favorecidos, uma condenação à imobilidade, pela distância, pelo valor da 

tarifa, ou pelo tempo necessário para o deslocamento.

Com o tamanho e o adensamento dos nossos centros urbanos, não se pode 

mais pensar em mobilidade de forma isolada, tendo como única solução os sistemas 

dependentes de combustíveis fósseis. É fundamental dotar nossas cidades de uma 

rede integrada de transporte, que utilize os sistemas sobre trilhos como estrutura-

dores dos grandes fluxos urbanos.

Não existe solução em mobilidade urbana para médios e grandes centros que 

não passe pelo transporte de massa, que é o caso do transporte sobre trilhos. So-

mente os modos sobre trilhos têm a capacidade de dar vazão aos grandes fluxos de 

passageiros, estruturando os principais corredores de transporte e imprimindo a eles 

a rapidez, segurança e regularidade necessárias aos deslocamentos diários. Mas é fun-

damental que os sistemas de transporte de passageiros sobre trilhos estejam interli-

gados com os demais modos de transporte da cidade, na primeira e última milha, bus-

cando dotar as cidades de uma verdadeira rede inteligente e eficiente de transporte.

Investir em transporte de passageiros sobre trilhos gera benefícios que vão 

muito além do transporte em si. A utilização de trens, metrôs e VLTs contribui para 

amenizar os congestionamentos, para reduzir o número de acidentes de trânsito e 

os custos com internações hospitalares. Investir em transporte sobre trilhos é in-

vestir no meio ambiente, já que se reduz o uso de combustíveis fósseis, a poluição 

atmosférica e a poluição sonora. Investir em trilhos é investir no cidadão, uma vez 

que, ao disponibilizar um sistema de transporte seguro, rápido e eficiente, cada um 

de seus usuários dispõe de mais tempo para lazer, estudo ou família. Investir em 

trilhos é aumentar o PIB brasileiro, pois o tempo perdido na ineficiência da mobili-

dade poderia movimentar a Economia do País.

Esses benefícios são obtidos, entre outros aspectos, porque apenas os sistemas 

de transporte de passageiros sobre trilhos proporcionam alta capacidade de trans-

porte. Só para se ter uma ideia, uma única linha implantada de metrô, por exemplo, é 

capaz de transportar cerca de 60 mil passageiros por hora/sentido, proporcionando 

maior fluidez aos deslocamentos diários. Para efeito comparativo, o automóvel e o 

ônibus têm capacidade de apenas 5,4 mil e 6,7 mil passageiros, respectivamente.

Durante muito tempo o setor de transporte de passageiros sobre trilhos foi 

tratado apenas sob a égide de política pública, buscando, por meio do investimento 

e do subsídio governamentais, uma maneira de viabilizar o transporte público de 

alta capacidade. Entretanto, ao contrário do que muitos formuladores de políticas 

públicas acreditam, o desenvolvimento de sistemas de transporte sobre trilhos não 
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é indicado apenas para grandes cidades e sua viabilização transpõe a necessidade 

de um investimento puramente governamental.

Os projetos de mobilidade urbana sobre trilhos têm forte atratividade para o 

investimento do setor privado e a Parceria Público-Privada (PPP) é uma tendência 

que não se restringe mais apenas às novas linhas, já que linhas tradicionais, aque-

las já em operação pelo setor público, também estão no foco. Desde o advento da 

descentralização dos serviços públicos, a partir de 1997, o setor metroferroviário 

de passageiros vem evoluindo como negócio e se mostrando bastante atrativo à 

concessão privada. 

Durante muito tempo esse setor foi tratado apenas sob a ótica de obrigação 

do Estado e motivador de dispêndio, por meio do investimento nas expansões ou 

por subsídio governamental para custear a operação. Entretanto, sob essa nova 

ótica, o setor vem se renovando ao desenvolver modelagens negociais que pro-

porcionam a redução da dependência de investimento público, liberando recur-

sos para setores como educação, saúde e segurança, ao mesmo tempo em que es-

timulam o investimento privado e a continuidade de projetos para o atendimento 

da mobilidade do cidadão.

Os primeiros modelos de negócio consideravam apenas a operação dos sis-

temas, com construção pública. Mas após 20 anos da primeira concessão, já são 

consideradas concessões integrais, passando pela construção, fornecimento de sis-

temas, material rodante, operação e manutenção por conta do parceiro privado – as 

chamadas PPPs integrais.

Muito embora esse modelo negocial, que une setor público e setor privado, 

esteja liderando e impulsionando os últimos investimentos em mobilidade urba-

na sobre trilhos, a Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre 

Trilhos (ANPTrilhos) defende o avanço das redes metroferroviárias, seja ele por 

meio de recursos públicos ou privados. É necessário que o poder público planeje e 

estabeleça prioridades de investimentos, avaliando o dimensionamento da sua ca-

pacidade financeira e institucional para a concretização dos projetos. O importan-

te é que os projetos não sofram descontinuidade e sejam administrados de forma 

eficiente e eficaz, para que os efeitos positivos de sua implantação possam se fazer 

sentir por toda a sociedade. 

Diversos são os casos exitosos de cidades ao redor do mundo que consegui-

ram desenvolver uma mobilidade urbana sustentável e todos eles foram estrutura-

dos pelo transporte de alta capacidade, como é o caso de trens, metrôs e VLT. Nes-

sas cidades, o transporte de passageiros sobre trilhos responde por um percentual 

de 40 a 45% dos deslocamentos diários da população, enquanto aqui no Brasil os 

trens e metrôs são responsáveis por menos de 7%. Enquanto nossa rede de trans-

porte sobre trilhos consolida cerca de 1.000km de extensão, cidades como Londres 
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ou Nova York têm redes superiores a 400km cada uma, sem falar na expansão ace-

lerada dos países asiáticos. Um pouco mais próximo da nossa realidade na América 

Latina, a cidade do México, que teve a sua rede de metrô inaugurada no mesmo ano 

daquela da cidade de São Paulo, já consolida mais de 220km em trilhos, enquanto a 

nossa maior Metrópole não chega a 80km.

A solução para o problema da mobilidade é conhecida. É urgente e necessário 

que os governantes incluam em suas agendas, como prioridade, ações efetivas para 

tratar a questão. Não há mais espaço para projetos que não se concretizam e pro-

postas que não saem do papel. É preciso ter coragem para quebrar velhos padrões e 

assumir uma política pública inovadora para o setor, para que as cidades sejam do-

tadas de uma verdadeira rede de mobilidade urbana e os cidadãos possam usufruir 

dos benefícios de uma mobilidade urbana sustentável. 

Apesar de termos um longo caminho a percorrer até dotarmos nosso País 

de uma malha metroferroviária compatível com sua dimensão e complexidade, a 

exemplo do que já existe em nações mais desenvolvidas, devemos perseverar nessa 

premissa, pois não há solução para a mobilidade que não passe pelo transporte 

sobre trilhos. 
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Com o crescimento sempre contínuo dos centros urbanos, que centralizam 

a maior parte das atividades econômicas e produtivas e absorvem constan-

temente trabalhadores e moradores de várias outras regiões e cidades menores, 

crescem também os desafios de infraestrutura e adaptação dessas grandes cidades 

às necessidades da população que nelas habita. Bem solucionados ou ainda não, to-

dos os grandes centros urbanos enfrentam o problema da mobilidade, que impele a 

cidade a se dinamizar e reorganizar, para que seus habitantes possam conviver bem 

dentro dela e com dignidade.

São raras as grandes cidades brasileiras que não tiveram seu crescimento es-

praiado, comumente motivado pelo alto valor das áreas bem localizadas e equi-

padas de infraestrutura, o que acabou por levar grande parte de seus habitantes a 

ocuparem as regiões mais distantes dos grandes centros, onde se concentram as 

melhores possibilidades e opções de trabalho e lazer.

MOBILIDADE SOBRE 
TRILHOS, GRANDE 
SOLUÇÃO URBANA
E CAMINHO PARA O 
DESENVOLVIMENTO 
INTELIGENTE 

Rodrigo Luna
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Desse modo, o que temos como resultado são vias entupidas de veículos con-

gestionados, deficiências nos sistemas públicos de transporte de massa, distâncias 

entre o local de moradia e o local de trabalho, entre tantos desafios enfrentados 

pelos cidadãos que vivem nessas cidades. 

Na busca por soluções para as questões de mobilidade, é preciso muito mais 

do que pensar somente num sistema de transporte eficiente. Aliado a isso, é im-

prescindível pensar em mudanças nos modelos de desenvolvimento das cidades, 

ponderando-se, inclusive, a ocupação inteligente de áreas urbanas subutilizadas, 

abandonadas ou mal aproveitadas como saídas viáveis para metrópoles que, assim 

como São Paulo, por exemplo, tiveram crescimento espraiado durante décadas se-

guidas, sem que se pensasse em adensamento planejado e qualificado, enquanto a 

densidade demográfica explodia, ano a ano. 

Nesse esforço por resultados profícuos para as questões de mobilidade nas ci-

dades, há de se considerar, também, os projetos de verticalização urbana, que apre-

sentam resultados significativos, visto que otimizam a utilização do espaço urbano e 

reduzem os grandes deslocamentos das pessoas no dia a dia. Afinal, morar próximo 

aos comércios, ao local de trabalho e às opções de lazer faz uma grande diferença.

Desde que haja boa qualidade urbana e investimento em transporte de mas-

sa, o adensamento planejado e a verticalização são recursos extremamente viáveis 

para os grandes centros, uma vez que cidades compactas tornam ainda mais efica-

zes os investimentos já realizados em infraestrutura, como redes de água e esgoto, 

energia elétrica e pavimentação, entre outros, permitindo que mais pessoas desfru-

tem desses equipamentos públicos urbanos.

Porém, no caso dos grandes centros urbanos brasileiros, esta equação ainda 

mostra resultados comprometidos e o que se tem como realidade é, de um lado, a 

escassez de recursos técnicos e financeiros que dificultam e até impossibilitam a im-

plantação de uma rede de transporte de massa em curto prazo, e de outro, em termos 

de novas ocupações urbanas, inúmeros obstáculos que vão desde custos elevados e 

inviáveis, até processos excessivamente burocráticos e legislações impeditivas.

Como bem defende o arquiteto e urbanista Jaime Lerner, “o cerne do melhor 

equacionamento da mobilidade está na concepção da cidade”, com base no “enten-

dimento de que cidades são para pessoas, não para automóveis.” Portanto, “as solu-

ções de mobilidade precisam equacionar da forma mais inteligente possível todas 

as modalidades que estão disponíveis na cidade: ônibus, trem, metrô, automóvel, 

táxi, bicicleta, a pé”, ao que o urbanista conclui, ressaltando que a prioridade tem 

que ser o transporte de massa.

Dentro do planejamento eficiente urbano, o transporte de massa sobre tri-

lhos é, definitivamente, o meio mais eficaz de mobilidade, haja vista o fato de que, 

segundo os dados atuais, os trens e metrôs podem transportar em média 80 mil 
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pessoas por hora, em vias exclusivas, enquanto os ônibus têm capacidade de trans-

portar seis mil passageiros por hora. Ou seja, o transporte de massa sobre trilhos é 

a grande solução urbana.

Apesar da elaboração da Lei nº 12.587, de janeiro de 2012, que regulamenta a 

Política Nacional de Mobilidade Urbana – uma política pública que visa justamente 

reduzir custos ambientais e socioeconômicos, integrando os meios de transporte 

em prol do desenvolvimento sustentável –, as deficiências no transporte público 

brasileiro e a distribuição desorganizada do espaço urbano necessitam de muita 

atenção. Esses fatores culminam com aumento da quantidade de veículos indivi-

duais diariamente nas ruas dos grandes centros urbanos, o que também amplia as 
poluições, o estresse e   os gastos com locomoção, consequentemente reduzindo a 

qualidade de vida em inúmeros aspectos, além de encarecer a vida da população.

Nesse sentido, e apesar de ainda precária, um exemplo de busca pela me-

lhoria do transporte nos grandes centros é o projeto implantado na cidade do Rio 

de Janeiro, que inaugurou, em junho de 2016, a primeira etapa do VLT (Veículo 

Leve Sobre Trilhos), com rede inicial de 28 quilômetros, para integrar todos os 

meios de transporte do Centro e da Região Portuária. A cidade também expandiu a 

linha de metrô e implantou algumas linhas de BRT, do inglês “Bus Rapid Transit”, 

ou Transporte Rápido por Ônibus, o sistema de transporte coletivo de passageiros 

criado para proporcionar mobilidade urbana de massa rápida, confortável, segura 

e eficiente por meio de infraestrutura segregada com prioridade de ultrapassagem, 

a exemplo do sistema pioneiro no Brasil implantado por Jaime Lerner no ano de 

1974, quando, na ocasião, foi prefeito da capital paranaense Curitiba. Mas é pre-

ciso que, no caso do Rio de Janeiro, o aproveitamento desse sistema integrado de 

transporte seja efetivamente absorvido pela população e ainda tenha um plano de 

continuidade dessa expansão.

Decerto, em qualquer que seja a metrópole brasileira em foco, a integração 

entre ferrovias, trens de superfície, metrôs e ônibus, afora aliviar os congestiona-

mentos e até mesmo reduzir a necessidade de utilizar veículos individuais, facili-

tando os deslocamentos, ainda traz um ganho muito alto para o meio ambiente, 

que deixa de receber bem menos poluentes químicos na atmosfera. Tomando por 

referência Tóquio, que representa o melhor sistema de transporte público do mun-

do, e metrópoles europeias, tais como Londres, Paris e Copenhagen, observamos 

exemplos bem-sucedidos de mobilidade urbana competente.

Não há dúvida de que as cidades brasileiras precisam avançar na constru-

ção de uma rede de transporte integrada e multimodal. É preciso muito mais do 

que sistemas básicos (e ainda tão deficientes) implantados por cidades como São 

Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte, entre outras. E, nesse contexto, por meio 

de contratos equilibrados e com segurança jurídica, as Parcerias Público-Privadas 
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(PPPs) podem facilitar esse avanço, contribuindo sobremaneira e de forma clara 

e eficiente na relação investimento privado e infraestrutura pública em áreas de 

altíssima relevância social, tal qual a mobilidade urbana eficaz nas grandes cidades, 

com transporte sobre trilhos e a integração das redes, garantindo benefícios diretos 

à população e à cidade em geral.

O Brasil pode e deve ter como base os exemplos internacionais bem-sucedi-

dos e buscar o uso das atuais tecnologias em prol do desenvolvimento inteligente 

de suas metrópoles, não somente para interligar suas regiões, mas também para 

facilitar a mobilidade urbana, incrementando o transporte de pessoas, produtos e 

cargas por todo o território nacional.

Nas questões urbanas, há de chegar o momento em que nossa população 

terá condições de seguir os passos dos habitantes dos grandes centros ao redor do 

mundo, que utilizam prioritariamente o transporte de massa para se deslocar. 

É imperativa a adoção de uma política urbana articulada e eficiente, aliada a 

investimentos público-privados e a um efetivo planejamento de mobilidade sobre 

trilhos, para que, de fato, possa determinar uma maneira mais sábia de utilizar o am-

biente urbano vivo, com o objetivo de aproveitar melhor e de forma mais saudável 

todo o seu potencial de contrastes e possibilidades. 
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1. Introdução: É inegável a necessidade de investimento do estado bra-

sileiro no setor de infraestrutura, notadamente em mobilidade urbana 

setor este que se apresenta como um dos maiores desafios na atualidade tan-

to para o Brasil quanto para vários outros países. O termo designa “a capaci-

dade de deslocamento de pessoas e bens no espaço urbano para a realização 

das atividades cotidianas em tempo considerado ideal, de modo confortável 

e seguro, potencializando a troca de bens, serviços, cultura e conhecimento” 

(Vargas, 2008).

Dentro desse contexto entendemos como relevante citar a experiência do 

Estado da Bahia que solucionou um problema existente a quase 16 anos: a con-

clusão das obras do metrô, bem como complementá-la de forma a torná-la um 

projeto com viabilidade econômica e financeira. Nesse sentido, a forma de con-

tratação do respectivo projeto teve um papel decisivo para a sua consecução, 

tanto que hoje o metrô é uma realidade.

Não é pretensão desse artigo entrar nas questões técnicas e operacionais 

do projeto, e sim comentar como a opção pela contratação através de uma Par-

O METRÔ DA BAHIA E A 
CONTRATAÇÃO DE PPP

Priscila Romano Pinheiro

Ludmila Nascimento de Carvalho
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ticipação Público-Privada (PPP), na modalidade concessão patrocinada, contri-

buiu para viabilizá-lo.

Num primeiro momento, entendemos como importante tecermos alguns 

comentários acerca do que efetivamente significa uma contratação através de 

PPP e o ambiente institucional ao qual esse instituto está inserido, incorporan-

do as experiências de outros países.

2. Caracterização de um Contrato de PPP: É notório a ideia que a Lei Federal 

nº 11.079 de PPP desenvolveu-se amplamente no Brasil no contexto possibi-

lidade de atração de capitais privados em um cenário de relativa escassez de 

recursos públicos viabiliza a realização de investimentos. 

As modalidades de PPP são: i) concessões patrocinadas, que contam com 

a previsão legal de participação do parceiro público no pagamento do conces-

sionário, juntamente com o usuário, de quem são cobradas as tarifas; ii) conces-

sões administrativas, que são contratos de prestação de serviços de que a Admi-

nistração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução 

de obra ou fornecimento e instalação de bens. 

Para que a PPP traga, de fato, vantagens representativas à sociedade, em 

relação à sua alternativa, a PPP deve proporcionar ao setor público alguma eco-

nomia mensurável ou ganho identificado de eficiência.

Assim, é preciso muita atenção ao analisarmos eventuais projetos que 

considerem a utilização da PPP, especialmente na indispensável realização de 

estudos que demonstre, conforme ensina a literatura sobre a matéria, o value for 

money do projeto especifico, que é a combinação ótima entre o custo do projeto 

ao longo da concessão e qualidade do serviço prestado, visando atender com 

eficiência o usuário.

Uma das características de um contrato de PPP é que o pagamento públi-

co condicionado à efetiva prestação dos serviços e à performance do parceiro 

privado, cujo foco é a efetiva prestação do serviço aos usuários. Na hipótese do 

serviço não atender aos indicadores de desempenho estabelecidos contratual-

mente, a contraprestação pública não é paga integralmente, sendo paga parcial-

mente ao parceiro privado.

Outro ponto fundamental é a possibilidade de transferir para o parcei-

ro privado a responsabilidade por fazer os projetos, financiá-los, construí-los 

e operá-los, podendo o risco de demanda ser parcial ou totalmente transferido 

a este, vez que há a distribuição de riscos entre parceiros públicos e privados. 

O contrato de concessão/PPP será sempre um contrato incompleto, por 

mais extenso e detalhado que seja. Ao longo de sua execução, ocorrerão mu-

danças sociais, políticas, econômicas, tecnológicas e jurídicas que seriam im-
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possíveis de serem previstas quando de sua celebração, e que necessariamente 

impactarão na avença, fazendo com que seja necessária sua revisão.

Devido a mudanças sociais, políticas, econômicas, tecnológicas e jurídicas, 

resta claro que a Administração Pública e o parceiro privado jamais poderão 

elaborar uma matriz de risco tão suficientemente abrangente que afaste por 

completo a possibilidade de revisão do contrato no curso de sua vigência.

Por fim, um ponto relevante que merece ser comentado é a recente alteração 

na Lei de PPP, que passou a prever o aporte de recursos em favor do parceiro priva-

do para a realização de obras e aquisição de bens reversíveis, lembrando que para 

tal aporte, quando realizado durante a fase dos investimentos a cargo do parceiro 

público, deverá guardar proporcionalidade com as etapas efetivamente executadas. 

3. O Contrato do Metrô Bahia
3.1. Principais pontos do contrato: O Sistema Metroviário de Salvador e 

Lauro de Freitas faz parte do Programa Mobilidade Bahia, que possui di-

versas ações integradas visando a melhoria da Mobilidade Urbana na Re-

gião Metropolitana de Salvador. 

O empreendimento está contratado como uma PPP - Parceria Públi-

co-Privada na modalidade de concessão patrocinada e o prazo contratual 

estabelecido foi de 30 anos, inclusos o prazo de execução das obras e sua 

operação pela CCR.

A remuneração da concessionária ocorrerá através de Contrapresta-

ção Pública1, que é o valor pago pela administração pública pela operação 

do sistema; Tarifa de Remuneração2, que se refere ao valor pago por passa-

geiro transportado; Aportes relativo as etapas de investimento; e Receitas 

Extraordinárias, que são receitas não tarifárias

Um item presente em contratos de PPP são os indicadores de desem-

penho. Nesse contrato, especificamente, são divididos considerando-se 

aspectos relativos a operação, manutenção e conservação do sistema, além 

da satisfação do usuário. A sua apuração é realizada pela equipe de fiscali-

zação da secretaria contratante, auxiliada pelo Verificador Independente3.

Por sua vez, foram compartilhados os seguintes riscos: atrasos ou 

não obtenção das licenças e autorizações; riscos socioambientais; caso 

fortuito e força maior; risco de interrupção do fornecimento de energia 

1  Parte da remuneração do concessionário relativa a contraprestação pública está sujeita a avaliação do seu desempenho 
operacional. Sem a fruição do serviço, ou seja, sem a conclusão da obra pública ou aquisição dos equipamentos, não há cobrança de 
Tarifas ou pagamento de Contraprestações ao Concessionário.
2  Segundo a Lei Federal 12.587/2012 a tarifa de remuneração refere-se ao ressarcimento aos operadores dos reais custos, 
em função da prestação dos serviços especificados pelo poder público. Por outro lado, a tarifa pública é o valor da passagem paga dire-
tamente pelo cidadão pela utilização do serviço.
3  O verificador Independente é uma empresa de auditoria contratada para auxiliar o Estado no acompanhamento e fiscal-
ização do contrato de PPP, ressalte-se que nessa situação não há a delegação da fiscalização do contrato. 
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elétrica; risco de variação da demanda projetada, no qual o risco de de-

manda está mitigado. 

Outro ponto digno de registro no contrato de PPP do metrô, refere-

-se a utilização do Fluxo de Caixa Marginal para reequilíbrios contratuais 

ocasionados por investimentos e/ou serviços originalmente não previs-

tos, o qual apresenta grande respaldo na literatura econômica e jurídica4, 

com o objetivo de evitar a contaminação entre o Fluxo de Caixa Marginal 

(Reequilíbrio) e o Fluxo de Caixa Original (Plano de Negócios).

3.2. O Investimento da Concessionária: O investimento previsto para o 

projeto foi de R$ 3,8 bilhões (base abril/13), sendo que deste montante, 

2,1 bilhões ocorreram por meio de aporte por parte do Poder Concedente. 

Este contrato incorporou a recente alteração na Lei de PPP, que prevê pos-

sibilidade de aporte público durante a fase de investimentos, o que exigiu 

uma estruturação de garantias robusta por parte do ente público.

3.3. As Garantias Publicas: Conforme comentado anteriormente, a previsão 

do aporte por parte do Poder Concedente trouxe um risco adicional ao pro-

jeto na percepção do investidor, no sentido que a não liberação desses re-

cursos no prazo pactuado poderia comprometer a viabilidade do projeto.

Assim, surge a necessidade da estruturação de um modelo de ga-

rantia pública que mitigasse possíveis atrasos na liberação dos valores do 

aporte ou até mesmo a não liberação de parte dos recursos do OGU – Or-

çamento Geral da União, e consequentemente, atrasando o pagamento da 

contraprestação pública e gerando um possível déficit do clearing5.

De forma conceitual, propomos a seguinte a classificação de garan-

tias levando em consideração o setor relacionado ao projeto:

a. Garantias intrínsecas: aquelas cujo setor de atividade permite a estrutu-

ração de garantias com base em recebíveis gerados pelo negócio, como 

exemplo temos: Iluminação Pública, Saneamento, Resíduos Sólidos;

b. Garantias Extrínsecas: aquelas que, em razão do setor de atividade, não 

se podem estruturar uma estrutura de garantias com recebíveis do próprio 

negócio, havendo necessidade de criação de garantia específica com re-

cursos de natureza diversa da atividade da concessão, a título de exemplo: 

projetos dos setores de saúde e educação, sistema prisional, dentre outros.

4  Vide RIBEIRO, Mauricio Portugal. Concessões e PPPs – melhores práticas em licitações e contratos. Editora Atlas, 2011, 
cap. XV.
5  Uma vez que a tarifa pública deve ser suficiente para cobrir a tarifa de remuneração da concessionária e a tarifa de integração, a ser 
paga as empresas de ônibus, vez que a realização da demanda está condicionada a um sistema de integração eficiente.
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Para o projeto em análise, enquadra-se no nosso conceito de garan-

tias extrínsecas: fluxo do FPE e FGBP, a seguir descritos:

i. Fluxo do FPE (Recebíveis constitucionais): as Leis 11.477/2009 e 

12.604/2012 autorizam a transferência de até 18% (dezoito por cento) 

da parcela dos recursos financeiros oriundos do Fundo de Participação 

dos Estados e do Distrito Federal (FPE); 

FLUXO FINANCEIRO

FLUXO FINANCEIRO

ii. FGBP: o Fundo Garantidor Baiano de Parcerias – FGBP, criado pela Lei 

12.610/2012, com o objetivo de prestar garantias às obrigações assu-

midas no âmbito de contratos de PPP.
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4. Conclusão: O Metrô na capital baiana, uma realidade hoje, contratado sob a 

modalidade de uma PPP contribuiu sobremaneira para a sua viabilidade, bem 

como o seu sucesso na implementação e operação, destacam-se:

a. Uma matriz de risco bem distribuída;

b. A estrutura de garantia instituída permitiu que os eventos de aporte fos-

sem pagos, possibilitando que a obra não sofresse interrupção;

c. A estrutura de receita através da contraprestação pública e da tarifa de re-

muneração constituiu um incentivo para que a concessionária cumprisse 

os prazos acordados relativos as etapas de operação.

Atualmente, o sistema encontra-se operando com as Linhas 1 e 2, sendo 

um dos poucos metrôs brasileiros a chegar até o aeroporto. No atual estágio 

conta com 12 estações metroviárias e volume de passageiros em torno de 320 

mil/dia.
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O presente artigo é um extrato do documento de Benchmark Técnico “Por 

que o desenvolvimento de projetos de transporte de passageiros sobre tri-

lhos é a melhor opção para a sustentabilidade das grandes cidades latino-america-

nas”, publicado em 2017 pela Associação Latino-Americana de Metrôs e Subterrâ-

neos (ALAMYS) e entregue aos membros operadores dessa instituição.

Introdução
Durante os últimos tempos têm sido construídos quilômetros de trens urbanos 

(VLT, metrôs e trens metropolitanos) em diferentes cidades do mundo. Não obs-

tante, sua conveniência econômica foi questionada diante de outras tecnologias 

mais baratas baseadas em ônibus como, por exemplo, o BRT.

Na literatura científica, é possível encontrar evidência a favor da implemen-

tação de serviços de trens urbanos, na qual principalmente se argumenta que são 

capazes de atrair significativamente mais passageiros do que um serviço baseado 

em ônibus, inclusive se ambos oferecerem níveis similares de serviço (tempo de 

viagem, tarifa, frequência e número de transferências), principalmente por causa 

dos atributos menos tangíveis como confiabilidade, conforto, segurança e outros.

ALGUMAS VANTAGENS 
DO MEIO FERROVIÁRIO 
EM COMPARAÇÃO COM 
OUTROS MEIOS DE 
TRANSPORTE
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Também se acredita que a construção de trens urbanos ajuda a revalorizar e a 

revitalizar as cidades, com impactos sobre o sistema das atividades e do transporte, 

conseguindo, inclusive, aumentar os preços das residências próximas das estações, 

até o ponto de que em algumas cidades foi possível capitalizar essa revalorização, o 

que permitiu financiar a infraestrutura de novos projetos.

Preferência dos passageiros pelos trens urbanos
Em Ben-Akiva e Morikawa (2002)1 se enumera uma série de fatores considerados 

pelos usuários, mas que, geralmente, são desconsiderados nos modelos devido à 

dificuldade para quantificá-los. Entre esses fatores, mencionam-se:

1. Confiabilidade: os trens urbanos em geral são mais confiáveis, devido à pouca 

ou nula interferência com outros modos.

2. Informação aos usuários: os trens urbanos tendem a ter determinadas vanta-

gens no momento de oferecer informação aos usuários com respeito a horários, 

localização das estações, serviços nos destinos, entre outros.

3. Conforto: inclui disponibilidade de assentos, qualidade da viagem, qualidade 

da espera, ventilação no veículo, entre outros. Em geral, nos trens a viagem é 

mais tranquila e as condições de espera nas estações são melhores.

4. Segurança diante dos acidentes: em geral, os trens urbanos, por possuírem 

um sistema de controle centralizado e serem guiados mecanicamente oferecem 

uma vantagem em termos de percepção do usuário em comparação aos siste-

mas baseados em ônibus.

5. Segurança diante de crimes: embora os ônibus possam apresentar uma van-

tagem neste âmbito devido ao fato de haver um condutor a bordo, os trens ur-

banos são vistos como mais seguros, pois, em geral, transportam mais gente e 

na maioria das cidades possuem pessoal de segurança especializado e dispõem 

de um circuito fechado de segurança.

6. Disponibilidade: este ponto é discutível, embora os sistemas de ônibus ofe-

reçam em geral um número maior de paradas, os sistemas de trens urbanos 

dispõem de uma frequência por estarem concentrados nos corredores.

1 Ben-Akiva, M. & Morikawa, T. (2002). Comparing ridership attraction of rail and bus. Transport Policy, 9(2), 107-116.
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Esses autores, usando dados dos passageiros da cidade de Washington, con-

cluem que o modo metrô é o preferido sobre os modais ônibus local, ônibus ex-

presso e o trem metropolitano (nessa ordem), o que explica que o serviço de metrô 

atrai significativamente mais usuários do que um serviço de ônibus com tempo de 

viagens e custos similares.

No estudo desenvolvido por Scherer and Dziekan (por 2012), busca-se ex-

plicar esse fator, usando como fonte de informação para a análise das pesquisas as 

respostas dos usuários do transporte público (trem, VLT, ônibus e ônibus regional) 

na Alemanha e na Suíça.

No caso da pesquisa feita na Alemanha, a maioria dos atributos para a eleição 

do trem foi:

• Atributos emocionais (38%);

• Espaço para fazer as atividades (12%);

• Argumentos contra os ônibus (7%);

• Atributos da viagem (5%).

Com base nos dados da pesquisa aplicada na Suíça, os principais atributos que 

justificam a eleição do trem foram:

• confiabilidade (29%);

• aspectos ambientais (17%);

• disponibilidade de espaço e assentos no veículo (15%);

• conforto da viagem (12%).

Baseados no primeiro atributo declarado pelos entrevistados de ambos os paí-

ses, os autores desenvolveram um esquema (compreendido como uma organização 

de conjunto de atributos que permitem formar uma imagem de um produto ou 

serviço) para cada modo de transporte (Figura B). Esse conceito de “esquema” é 

usado em psicologia cognitiva e viria a ser uma abreviação e economia de recursos 

cognitivos (Eysenck e Keane, 2000)2.

Considerando os resultados alcançados, obteve-se uma tendência influencia-

da por atributos emocionais e aspectos sociais como sentimentos positivos e hábi-

tos. Nas áreas congestionadas com altas demandas de viagens, as principais consi-

derações por parte dos passageiros têm relação com a confiabilidade (trens) e com 

o espaço nos veículos (ônibus). Este último é interessante, já que muitos dos usuá-

rios dos ônibus têm a expectativa que mais usuários do transporte público usam o 

VLT, o que implicitamente se reflete na consideração do fator trem em sua decisão.

2  Eysenck, M. W. & Keane, M. T. (2000). Cognitive psychology: A student’s handbook. Taylor & Francis.
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3 Cervero, R. and Seskin, S. (1995). An evaluation of the relationships between transit and urban form. Research Results 
Digest. Washington, DC: Transportation Research Board.
 Handy, S. (2005). Smart growth and the transportation-land use connection: What does the research tell us? International 
Regional Science Review, 28(2): 146-167.
 Huang, H. (1996). The land-use impacts of urban rail transit systems. Journal of Planning Literature, 11(1): 17-30.
 Vesalli, K. V. (1996). Land use impacts of rapid transit: A review of the empirical literature. Berkeley Planning Journal, 11: 
71-105.
4 Higgins, C., Ferguson, M. & Kanaroglou, P. (2014). Light Rail and Land Use Change: Rail Transit’s Role in Reshaping and 
Revitalizing Cities. Journal of Public Transportation, 17(2): 5.

Embora os atributos emocionais tenham um peso importante na explanação 

psicológica do fator trem, um outro atributo destacado pelos usuários é a possibili-

dade de realizar atividades no veículo.

Revalorização dos terrenos (impacto no sistema de atividades)
Existe evidência de que os sistemas de transporte baseados em trens podem ter im-

pactos redistributivos e influenciam onde e o modo como crescem algumas zonas 

da cidade (Cervero and Seskin, 1995; Handy, 2005; Huang, 1996; Vesalli, 1996)3. 

Em Higgins et al (2014)4, concluiu-se que o metrô ou os sistemas similares são um 

elemento importante para dar forma a um crescimento e revitalização das cidades. 

Além do mais, identificam seis fatores ou condições que ajudam e potencializam o 

impacto que pode ter a construção de uma linha do metrô na mudança no uso do 

solo e no desenvolvimento urbano:

Figura B: Esquema para o VLT, trem, ônibus regional e ônibus urbano.

Fonte: Eysenck, M. W. & Keane, M. T. (2000).
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1. Deve aumentar a acessibilidade e criar vantagens locais de localização, princi-

palmente nas cidades orientadas para o udo do automóvel.

2. Idealmente deve existir um crescimento econômico, populacional e de empre-

go com o objetivo de favorecer uma demanda adequada de viagens.

3. A infraestrutura fornecida deve ser de boa qualidade, amigável com o ambiente 

e oferecer condições físicas favoráveis.

4. É necessário conseguir as condições sociais em torno das estações e as linhas 

devem ser positivas (menos pobreza e crimes, melhores escolas etc.).

5. Deve existir disponibilidade de solo para o desenvolvimento urbano.

6. É importante desenvolver um planejamento e políticas governamentais com-

plementares como, por exemplo, investimentos em zonas de estacionamento, 

restrição ao uso de automóvel, políticas de densificação etc.

Com respeito à relação entre os projetos de metrô e o aumento no valor das 

propriedades, a maioria dos estudos emprega modelos de preços hedônicos, ob-

tendo resultados diversos, ainda que a maioria evidencie um aumento do preço 

das moradias em torno das estações de metrô. Baseado na evidência dos Estados 

Unidos, o aumento da mais valia das moradias varia entre 0%-45% (Landis et al, 

1995; Debrezion et al, 2007; Hess and Almeida, 2007)5. Em Cervero (2004)6, mos-

tra-se que o aumento de uma propriedade próxima de uma estação de metrô (a 

400-800m) é de 6,4% em Filadélfia, 6,7% em Boston, 10,6% em Portland, 17% em 

San Diego, 20% em Chicago, 24% em Dallas e 45% em Santa Clara.

Na mesma linha, um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de 

Toronto em 20007 evidencia que a proximidade a uma estação de metrô em To-

ronto gera aproximadamente US$ 4.000 em valor adicional para uma propriedade 

residencial com um valor de US$ 225.000.

5 Landis, J., Guhathakurta, S., Huang, W., Zhang, M. & Fukuji, B. (1995). Rail transit investments, real estate values, and land 
use change: a comparative analysis of five California rail transit systems. 
 Debrezion, G., Pels, E. & Rietveld, P. (2007). The impact of railway stations on residential and commercial property value: a 
meta-analysis. The Journal of Real Estate Finance and Economics, 35(2), 161-180. 
 Hess, D. B. & Almeida, T. M. (2007). Impact of proximity to light rail rapid transit on station-area property values in Buffalo, 
New York. Urban Studies, 44(5-6), 1041-1068.
6 Cervero, R. (2004). Transit-oriented development in the United States: experiences, challenges, and prospects (vol. 102). 
Transportation Research Board.
7 Canadian Urban Transit Association (2003). Transit Means Business: The Economic Case for Public Transit in Canada Issue 
Paper #54m, Canadian Urban Transit Association, Toronto, Ont.
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Com base nos estudos anteriores, o impacto significativo no valor das pro-

priedades que têm a infraestrutura do transporte público sugere que essa infraes-

trutura deveria ser considerada pelos planejadores urbanos e políticos como uma 

ferramenta para guiar o desenvolvimento e a revalorização de diversas zonas da 

cidade. Uma capitalização efetiva desse impacto implica a possibilidade de criar 

outras estratégias financeiras interessantes, como a desenvolvida exitosamente em 

Hong Kong chamada “Rail + Property” (R+P), que permitiu, inclusive, financiar 

projetos de infraestrutura de metrô. 
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NOSSAS CIDADES MUDARAM. As cidades históricas, fortificadas, deram 

lugar ao comércio aberto, mas ainda local. Antes da revolução industrial, as 

pessoas moravam e trabalhavam praticamente no mesmo lugar, fossem artesãos, 

agricultores ou mesmo comerciantes. As distâncias a percorrer eram curtas e pas-

síveis de serem feitas a pé ou a cavalo.

A revolução industrial separou os locais de trabalho e moradia dos trabalha-

dores. A produtividade nas cidades, bem maior que no campo, atraiu investimentos 

e por consequência mais pessoas para nelas morarem. As cidades se expandiram 

e as distâncias a percorrer foram ficando cada vez maiores. E o crescimento da in-

dústria fez surgir os serviços coletivos de transportes. O atendimento por bondes e 

trens se implantou no Brasil e no mundo.

A expansão urbana, a carência de investimentos nos serviços públicos de 

transporte, as facilidades para aquisição e uso dos automóveis terminaram em um 

círculo vicioso, por reduzirem as vantagens de uso dos bondes e trens relativamen-

te ao uso dos ônibus e posteriormente destes em relação aos automóveis.

As consequências hoje são claramente vistas. Como regra, nas grandes e mé-

dias cidades brasileiras, os deslocamentos diários se tornaram mais difíceis: maior 

distância a percorrer, passagens mais caras, viagens mais demoradas, mais descon-

fortáveis etc.

As decisões, quase sempre com foco no curto prazo, visaram reduzir esses 

tempos de viagem e não eliminar ou reduzir o que provocava esses aumentos: es-

praiamento urbano e os investimentos que invariavelmente o alimentavam.

TRILHO É POP

Guilherme Leiva

Romulo Orrico
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De igual forma, também não entravam em pauta discussões sobre o modo 

como o setor transportes poderia ajudar na construção de um modelo mais equi-

librado de cidade, compacto, inteligente e socialmente inclusivo. Pelo contrário, 

implantaram-se investimentos que mais ainda provocavam o espraiamento. Esses 

investimentos facilitaram o uso de automóveis e, somente como segunda derivada, 

o uso dos modos coletivos. Isso sinalizava às famílias e ao setor imobiliário que 

havia vantagens em morar longe. O uso do automóvel seria a felicidade e a solução 

de todos os problemas!

A CONTA CHEGOU. Nossas médias e grandes cidades são espraiadas e isso 

nos custa caro. Muito caro.

O processo que alimenta o morar longe resulta em elevados custos para a 

sociedade: mais ruas, mais sinalização, mais varrição, mais canalização de água e de 

esgoto, mais rede de energia e de fibra ótica, maior distância para coletar resíduos 

etc. e, evidentemente, maior distância e tempo de viagem todo dia a percorrer.

As cidades brasileiras, mesmo as mais ricas, não dispõem de recursos para 

sustentar esse modelo. Ainda que tivessem, não seria racional. É urgente, portanto, 

tratar desse assunto, estancar esse processo que faz nossas cidades ficarem mais 

custosas e excludentes, aumenta o custo de tudo o que nela se produz e exige sa-

crifícios diários de seus habitantes, em especial daqueles em piores condições so-

cioeconômicas.

Dispor de boa mobilidade é imprescindível não apenas para a economia ur-

bana e muito especialmente para as famílias e para a cidade em geral. O círculo 

vicioso precisa ser quebrado.

TRILHO É POP. O trilho é pop em razão do importante papel que pode ter na 

redução do espraiamento e dos custos urbanos.

Mais que as vantagens operacionais usualmente ressaltadas relativas à alta ca-

pacidade, velocidade adequada, custos de longo prazo e não poluição, os sistemas 

de modos de transporte sobre trilhos podem ter papel estratégico na (re)estrutu-

ração das cidades brasileiras e na redução dos custos para a população e para as 

atividades sociais e econômicas em geral.

Reestruturação, sim, porque as cidades continuaram mudando. E nas últimas 

décadas mudaram muito mais ainda. Estão em contínuo processo de transforma-

ção, e uma de suas características importantes é o surgimento de novas centrali-

dades, uma resposta e também uma oportunidade para conter a hipertrofia dos 

núcleos centrais dessas aglomerações.

Diferentemente do passado, essa estrutura de transporte precisa estar articu-

lada com o planejamento urbano, integrados.

Os modos de transporte possuem características variadas e, por isso mesmo, 
têm usos e objetivos distintos, além de diferentes impactos na urbanização.
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As características técnicas e operacionais dos sistemas sobre trilhos, asso-

ciadas a políticas inteligentes de ocupação urbana, podem incentivar dois impor-

tantes movimentos para conter ou minimizar o espraiamento urbano: a indução 

do adensamento nas proximidades das estações, com redução das distâncias entre 

essas atividades e multiplicação de oportunidades de interação social e econômica 

no ambiente próximo, promovendo então o desenvolvimento local; e a indução 

à articulação entre as novas centralidades, interligando centralidades menores e 

oferecendo oportunidades de realização de atividades sociais e econômicas alter-

nativamente ao núcleo central da aglomeração, tudo isso sem desperdiçar espaço.

Os sistemas sobre trilhos, como vistos acima, têm grande potencial para aju-

dar a conter o espraiamento urbano, para a redução dos custos de transportes e 

para a melhoria da produtividade em nossas cidades, produtividade esta imprescin-

dível para alcançar melhores padrões de desenvolvimento.

Os sistemas sobre trilhos serão fundamentais, portanto, para permitir às cida-

des brasileiras extrair o melhor dos esperados impactos decorrentes dos avanços 

tecnológicos que modificarão profundamente a mobilidade urbana no mundo.

Sim, o trilho é pop. Pop de população. 
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As cidades brasileiras clamam por investimentos em mobilidade urbana. O 

repentino e acelerado crescimento das cidades brasileiras, iniciado na se-

gunda metade do século 20, criou, em geral, cidades extensas, com pouca densida-

de e demandas crescentes de viagens que se tornam cada vez mais extensas.

Esse diagnóstico é sabido e ressabido. Basta olhar todas as manhãs para as 

periferias das cidades brasileiras para encontrar, desde as primeiras horas do dia, 

longas filas de pessoas esperando por um ônibus, de onde o cidadão se integrará 

com um ou mais de um modal, para depois de horas chegar ao local de seu trabalho.

Muitas cidades brasileiras já deveriam estar dotadas de transporte sobre tri-

lhos, como soluções capazes de absorver a demanda existente, assim como a futura, 

mas, principalmente, como poderosas ferramentas de indução de outro desenvolvi-

mento urbano: focado na criação de outras centralidades econômicas, na promoção 

do adensamento de áreas existentes e na indução ao desenvolvimento de uso misto.

Também já se sabe que a implementação de estruturas de transporte de massa 

não poluentes é o atalho mais curto para a promoção de externalidades positivas 

de alcance incomparável: redução da emissão de poluentes decorrentes da queima 

de combustível fóssil com impacto direto na qualidade de vida da população e nos 

custos do sistema de saúde, redução dos tempos de engarrafamento com ganhos 

econômicos cavalares de produtividade, diminuição drástica dos acidentes de trân-

sito e correspondente economia em diversos setores, entre outros. Esses dados são 

de domínio público. Faz anos que o Metrô de São Paulo desenvolveu metodologia 

UM PLANO NACIONAL 
E ESTRATÉGICO DE 
MOBILIDADE URBANA

Sérgio Avelleda
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para tornar tangíveis as informações das externalidades positivas, derrubando o 

conceito de que investir e operar sistemas de trilhos de alta capacidade é caro.

Apesar de conhecermos os problemas, de dominarmos tecnicamente as so-

luções, andamos em passos de cágado na implementação de estruturas capazes de 

atender à demanda e, mais, modificar o uso do solo nas cidades, levando adensa-

mento e multiuso para regiões exclusivamente residenciais. As cidades que pos-

suem redes de transporte de massa de trilhos têm muitos quilômetros a menos do 

que deveriam ter, e aquelas que ainda não têm, de porte grande, não conseguem 

tirar do papel os seus projetos.

A falta de recursos não é argumento sério. Na verdade, há falta de prioridade. 

O Brasil se autointitula uma federação. Ou seja, uma reunião de unidades autôno-

mas, com amplas competências para legislar e se autossustentar. Contudo, a reali-

dade é bem distinta. 

Nos meus tempos de professor de direito, costumava brincar com meus alunos, 

desafiando-os a apontar-me uma lei estadual e sua ementa (o “título” da lei). À exce-

ção das leis que tratam das custas judiciárias, em geral, os estudantes não conheciam 

nenhuma. E isso porque os Estados da federação não têm, em realidade, nenhuma 

competência legislativa relevante. Salvo poucas exceções, os estados e municípios 

também não geram receita tributária suficiente para o desempenho das suas funções.

Existe uma dependência da União. E nisso reside o vazio que limita o desen-

volvimento do transporte de massa sobre trilhos. Se é verdade que o investimento 

tem um payback extremamente eficiente, como demonstrado em parágrafo ante-

rior, não é menos verdade que os desembolsos para investimento e operação são 

elevados, incompatíveis com a realidade orçamentária das unidades federativas, 

por isso a participação da União. Mas não apenas com orçamento. O Brasil preci-

sa de um plano estratégico de mobilidade urbana, a ser conduzido e liderado por 

quem tem poder e capacidade de arregimentar recursos: a União Federal.

Sei que o momento é de pessimismo. Vivemos uma quadra rara e, ao meu 

ver, gris. Essa é uma hora em que os combustíveis fósseis voltam a ser subsidiados, 

renuncia-se a tributos que poderiam e deveriam (eticamente) ser investidos em ci-

dades mais limpas para aplacar a fúria de um setor da economia que sofre não pelo 

preço do combustível, mas pela imensa oferta de capacidade de carga, incompatível 

com a demanda. Essa oferta foi gerada por uma política de incentivo à aquisição de 

caminhões que, ao fim e ao cabo, apenas beneficiou um setor da economia.

Colhem-se os frutos de equívocos. E o pior, equívocos para corrigir os equí-

vocos do passado.

A esperança, entrementes, é um dever do homem. Apesar de todo nebuloso 

horizonte, é preciso olhar o futuro e lutar para que lá se consiga fazer melhor do 

que foi feito até aqui.

Mobilidade urbana sobre trilhos na ótica dos grandes formadores de opinião

[ 174 ]



A União deveria assegurar um investimento permanente, para os próximos 20 

anos, em mobilidade urbana. Esse é um debate que deve ser levado para os candi-

datos a presidente. Um plano que, antes de mais nada, assegure um fluxo protegido 

de contingenciamentos para investimentos em mobilidade urbana. 

O passo seguinte é a definição, com a participação dos melhores quadros entre 

urbanistas, sociólogos e engenheiros, das prioridades para alocação desses recursos. 

Também deveria a União exigir que as cidades elegíveis para os investimentos 

façam a sua parte: constituam as autoridades metropolitanas de transporte, desen-

volvam seus planos estratégicos, assegurem um núcleo técnico de alto nível vincu-

lado à concepção e execução dos projetos e apliquem regras de governança claras 

para a relação com os entes privados, construtores e concessionários. As cidades 

também precisam se comprometer com revisões do Plano Diretor que assegurem 

o adensamento e o uso múltiplo do solo nas áreas que serão influenciadas pelos 

novos sistemas sobre trilhos.

A execução do plano deveria obedecer a regime licitatório próprio, inspira-

do nas regras de licitação dos organismos internacionais multilaterais. Os órgãos 

de controle precisam participar para compreender os ganhos econômicos de larga 

escala gerados pela implantação de sistemas de trilhos de alta capacidade e quanto 

uma paralisação de licitação ou obra, por questões burocráticas, pode resultar em 

prejuízos para toda a coletividade.

É preciso fomentar essa discussão com a sociedade, mostrar que a falta de 

transporte de boa qualidade não é fruto do destino, mas de uma contínua falta de 

política e estratégia, que a economia das cidades não resistirá com o atual quadro 

de imobilidade urbana. É preciso lutar para ter, no próximo período de governo, 

um comprometimento verdadeiro da União com os temas da mobilidade urbana. 

Não é o desejável. O bom seria que estados e municípios pudessem ter recursos e 

competências para elaborar seus planos, definir regras de licitação e controle, criar 

instrumentos normativos que possibilitassem a captura da valorização imobiliária 

decorrente da implantação de linhas de alta capacidade etc. Contudo, todas essas 

competências são da União.

Por isso que, ao meu ver, enquanto a União Federal não se comprometer com 

o transporte urbano de alta capacidade com a mesma intensidade com que se de-

dica aos temas da Saúde e da Educação (e não me refiro menos a recursos e muito 

mais à liderança, a apoio técnico, à supervisão e definição de prioridades).

Nossa tarefa é debater com a sociedade e os candidatos a Presidente da Repú-

blica, sensibilizando todos dos dramas que estarão reservados à qualidade de vida 

e à economia das nossas cidades na hipótese do investimento em sistemas urbanos 

de transportes de alta capacidade continuar sendo sonegado ou adiado. 
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Imbatíveis no transporte de massa, de alta capacidade, os metrôs, trens me-

tropolitanos, regionais e de alta velocidade constituem a espinha dorsal do 

sistema de transporte de cidades inteligentes.

São usualmente alimentados por outros meios de transporte, de média ou 

baixa capacidade, que possuem maior capilaridade, sobre pneus ou sobre trilhos, 

coletivos ou individuais.

Essa é a realidade que se observa no mundo em geral, principalmente nos pa-

íses desenvolvidos, mas também nos emergentes, que já entenderam a necessidade 

de planejar e implantar um transporte público eficaz.

Lamentavelmente, não é o caso de nosso País, que caminha a passos lentos 

rumo a um transporte melhor.

Nossa rede, constituída de metrôs, trens metropolitanos, VLTs, monotrilhos e 

aeromóveis mal passa de mil quilômetros.

As Regiões Metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro respondem por 

70% do total de trilhos do Brasil, com extensões similares.

Porém, no momento, o estado de São Paulo é o mais promissor quanto à ex-

pansão do transporte sobre trilhos. 

TRANSPORTE DE 
PASSAGEIROS SOBRE 
TRILHOS: O BRASIL 
PRECISA E MERECE

Vicente Abate
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Além da continuidade das obras de extensão de seu metrô, há forte sinaliza-

ção de que o projeto do Trem InterCidades, de média velocidade, efetivamente se 

iniciará num curto prazo.

O primeiro trecho, de 135km, entre São Paulo e Americana, está com estudos 

avançados e poderá ter as Audiências Públicas realizadas ainda em 2018.

Os outros três trechos em estudo ligarão a capital do estado a Sorocaba, San-

tos e Vale do Paraíba, em um total geral de 400km.

Será o resgate do transporte de passageiros sobre trilhos de média distância, 

em um raio médio de 100km, partindo de São Paulo.

A mobilidade urbana da cidade de São Paulo será transformada, ao ter dimi-

nuída significativamente a circulação de automóveis e ônibus que chegam diaria-

mente à cidade, por meio de dez rodovias, que beiram a saturação e se estrangulam 

nas duas vias marginais, dos rios Tietê e Pinheiros.

Na década de 70, já chegamos a transportar, no Brasil, 100 milhões de 

passageiros por ano por trilhos. Hoje, mal chegamos a cinco milhões, graças aos 

sistemas sociais da EFVM e EFC da Vale e também aos Trens Turísticos e Culturais.

Não se pode esquecer, ainda, em um prazo mais longo, do trem de alta veloci-

dade que ligue São Paulo ao Rio de Janeiro.

Principais centros do País, com população nas respectivas áreas metropoli-

tanas de 20 e 10 milhões de habitantes, separados por uma distância de 400km, 

merecem um transporte de primeiro mundo.

Louve-se, por último, mas não menos importante, o trabalho incansável da 

ANPTRILHOS e de suas associadas em prol do engrandecimento do transporte de 

passageiros sobre trilhos, que a ABIFER e suas associadas apoiam integralmente e 

cooperam, pelo desenvolvimento e fornecimento de veículos, via permanente e 

sistemas de sinalização, telecomunicações e energia, que têm ajudado a melhorar a 

produtividade e a competitividade das concessionárias. 

ANPTrilhos

[ 179 ]







Setor de Autarquias Sul – Quadra 1 – Bloco J – Ed. CNT

Torre A – 5º andar – Sala 510 – CEP 70.070-010 – Brasília/DF

Fone: (61) 3322-3158 – contato@anptrilhos.org.br

www.anptrilhos.org.br

  ANPTrilhos

  @ANPTrilhos

  ANPTrilhos





Setor de Autarquias Sul – Quadra 1 – Bloco J – Ed. CNT

Torre A – 5º andar – Sala 510 – CEP 70.070-010 – Brasília/DF

Fone: (61) 3322-3158 – contato@anptrilhos.org.br

www.anptrilhos.org.br

  ANPTrilhos

  @ANPTrilhos

  ANPTrilhos


